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Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; P2 – 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Ghidul realizează o analiză privind realizarea obiectivelor Dezvoltării
Durabile la nivelul Uniunii Europene, evidențierea problemelor cu care se 
confruntă România din această perspectivă. De asemenea, corelat cu 
obiectivele Dezvoltării Durabile la orizontul anului 2030, am argumentat 
necesitatea conservării și protecției biodiversității, evidențiind problemele cu 
care România se confruntă și să oferim, pe această bază, sugestii pentru 
dezvoltarea durabilă. 

România a adoptat trei strategii privind dezvoltarea durabilă, care
sunt în acord cu documentele mondiale și europene (1999, 2008, 2018). 

În final, am prezentat pilonul I al PNNR, intitulat „Tranziția verde” și
cele 6 componente ale sale (C1. Managementul apei; C2. Păduri și protecția 
diversității; C3. Managementul deșeurilor; C4. Transport sustenabil; C5.
Valul Renovării ; C6. Energie), care vor contribui la modernizarea României, 
în concordanță cu Strategia de dezvoltare UE-2030. 

Ghidul reprezintă un instrument util de informare pentru studenți, 
cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, care poate fi folosit 
în desfășurarea activităților educaționale desfășurate cu elevi și studenți. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații 
detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  
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Scurtă descriere a proiectului 

  
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și 
a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. „Îmbunătățirea calității și eficienței 
și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea 
creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 
grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științele Vieții  „Ion Ionescu de la 
Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţele Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; 
P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

Proiectul POCU :MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMANTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR  DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S,  cod proiect 

MySmis +2014 – 124388, cu valoarea de 7.865.382 lei. 
Proiectul este finanțat prin programul POCU, Axa prioritară nr. 6 - 

Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10. ii. Îmbunătățirea 
calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 
grupurile defavorizate; 
 Obiective Specifice:S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar 
universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învățământ 
superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;  
O.S.6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din 
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul 
educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile;  
O.S.6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 
sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI, 



6

Componentă 1 - Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 
6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 
Obiectivul general al proiectului este: 
1. Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o
rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar la minim 3 
universități acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest si Regiunea 
de Sud-Est din centrele universitare Iași, Timișoara și Galați, pentru un 
grup ținta eligibil total de minim 840 de persoane, cod 4S100 si 4S106 în 
aplicarea unor masuri integrate, pentru creșterea ratei de acces și
participare la învațamântul terțiar inclusiv antreprenorial și creșterea 
atractivității a 6 oferte educaționale (cod 4S105) cu componente aplicative 
la 3 universități acreditate, cu pachete integrate de măsuri de asistență 
educațională pentru minim 450 de Studenți și 300 de Elevi (cod 4S100), din 
care minim 350 de studenți persoane din categorii defavorizate
(netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru îmbunătățirea 
competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106),
inclusiv prin programe cu credite transferabile din învățământul 
postuniversitar de formare, pentru a proiecta și oferi programe de studii
bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) ăi indirecți (angajatori) pe 
o piața locurilor de muncă în schimbare.
Proiectul are o abordare combinată și va cuprinde, în mod obligatoriu,
activități relevante cu rezultate și indicatori prevăzute în Ghidul 
Solicitantului Condiții Specifice „BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, Apel:
POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 /21/Operațiune 
compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 
Scopul măsurabil și imediat al proiectului este: Creșterea cu 500 a
numărului de persoane ce beneficiază de sprijin și asistență pentru  
cresterea participării în educația terțiară a persoanelor din GT Persoane 
(elevi, studenți) – indicator 4S95, în special pentru cei care provin 
din grupuri vulnerabile – cod 4S100, corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 78 de 
persoane din GT eligibil – personal didactic din învățământul superior, cod
4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiază de programe de formare / schimb
de bune practici etc. pentru îmbunătățirea nivelului de competență 
profesională pentru inovarea conținuturilor și resurselor de învățare, cu 
sprijinirea pentru frecventarea unui program de formare post-universitar cu
minim 50% ore cu aplicații practice; dezvoltarea / înființarea a 6 programe 
de învățământ terțiar universitar de licență, cu planuri antreprenoriale 
propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate cu O.S. 10 - pentru creșterea 
atractivității ofertelor educaționale și îmbunătățirea componentei aplicative 
adresate studenților în vederea creșterii angajabilității absolvenților, cu 
servicii de facilitare a învățării și competențelor transversale, cu implicarea
profesioniștilor din afara universităților. 
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Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția 
participării la învățământul terțiar în cadrul universităților acreditate cu 
oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ și inovator, cu resurse 
de învățare flexibile inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de competențe al 
personalului didactic, prin componentele: 
- dezvoltarea de 6 programe universitare de licență relevante pentru piața 
muncii identificate conform SNC și corelate cu domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI; 
- dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice și științifice la minim 90 de 
persoane din GT eligibil în vederea proiectării și revizuirii curriculare; 
- pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 de 
persoane din GT Studenți din ultimele 3 semestre, care vor părăsi 
învațământul superior cu competențe relevante, inclusiv în domeniul 
antreprenorial. 
Beneficiile evaluabile în timp pentru grupurile țintă, definite conform 
Ghid specific pag.13 si pag.16 sunt: 
- Pentru grupul țintă Studenți: pachete de sprijin și măsuri de 
sustenabilitate în vederea creșterii participării și accesului la învățământ 
terțiar universitar, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, 
cu accent pe netradiționali, rural și roma, care vor reprezenta 
minim 75% din GT al proiectului; 
- Pentru grupul țintă Personal didactic din învățământul superior 
și terțiar non-universitar: dezvoltarea nivelului de competențe în ceea 
ce privește conținuturile științifice și competențele transversale – psiho-
pedagogice, inovative, de evaluare – necesare în oferte educaționale 
aplicative și corelate prin stagii și mobilități cu piața muncii. 
- Pentru toate categoriile de persoane din GT și beneficiari 
indirecți (angajatori) ai programelor de educație terțiară: furnizarea de 
programe cu implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în special, 
pentru ca absolvenții care părăsesc învățământul superior să posede 
competențe antreprenoriale relevante. 

Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de realizare și de 
rezultat imediat prin valorile proprii cuprinse la indicatorii de monitorizare 
și evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, inclusiv la nivelul 
temelor secundare și obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie direct prin 
activități și rezultate la atingerea Priorității de investiții 10.ii: Îmbunătățirea 
calității și eficienței si accesului la învățământul terțiar din Axa prioritară 6. 
Educație și competențe, prin implementarea de măsuri integrate, Apel de 
proiecte nr. 379 – „Bursa Student antreprenor– măsură activă pentru 
creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de 
licență”. Aceste contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI 
PRESTABILII. 
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Corolarul proiectului constă în aplicarea unei abordări integrate în 
sensul că acesta va cuprinde în mod obligatoriu acțiuni corelate și unitare 
din cadrul O.S.6.7, O.S. 6.9 si O.S. 6.10, conform cu Ghidul Solicitantului, 
Condiții specifice Apel 379 (pag. 4), cu promovarea temelor secundare FSE 
(pag. 10) și a unor Teme orizontale (pag. 11), promovarea principiului ne-
segregarii în comunitatea educațională. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. 1. OBIECTIV SPECIFIC nr. 1 - Ob. sp. 1 
Dezvoltarea unor acțiuni inovative și implementarea de măsuri de 
asistență educațională pentru minim 450 de persoane din GT cod 
4S100.Studenți și minim 300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi, 
din care minim 600 persoane care provin din grupuri 
vulnerabile/defavorizate (netradiționali, cu domiciliul/reședința în mediul 
rural, roma, CES), care beneficiază de sprijin FSE pentru informare, 
participare și acces la învățământul terțiar de nivel 5, inclusiv prin 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 1 și ACTIVITATEA 3, cu 
rezultatele principale ale acesteia: 750 de persoane din GT Studenți și 
Cursanți care beneficiază în mod direct de asistență și sprijin – stimulente, 
subvenții, premii, servicii de consiliere și orientare profesională și 
participare la programe de studii terțiare, de nivel ISCED-5 - pentru 
creșterea ratei de acces și cuprindere în învățământul terțiar și de 
diminuare a ratei de abandon a studiilor terțiare, în special pentru 
categoriile dezavantajate de persoane (studenții și cursanții netradiționali, 
cu domiciliul sau reședința în mediul rural, roma, CES). Se acordă Burse 
Student Antreprenor în valoare de 300 lei / luna în ultimele 3 
semestre din ciclul de studii de licență. Se asigură și măsurile specifice 
de informare și promovare a proiectului precum și condițiile privind temele 
secundare FSE prevăzute în documentul ”Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”. 
Obiectivul specific 1 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 6.7. 
și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI, 
respectiv:  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT: Persoane (elevi, studenți), 
din care: - Învățământ terțiar universitar = 450 studenți; Persoane (elevi, 
studenți), din care: - Învățământ terțiar universitar, din care: - Din zona 
rurală = 350 studenți din zona rurală.; Persoane (elevi, studenți), din care: 
- Învățământ terțiar universitar, din care: - Roma = 6¸ Persoane (elevi, 
studenți), din care: - Învățământ terțiar universitar, din care: - CES = 3; 
Persoane (elevi, studenți) 4S100, care beneficiază de sprijin în vederea 
participării la învățământ terțiar = 750; Persoane (elevi, studenți), din care: 
- Învățământ terțiar universitar, din care: - Netradiționali= 30.  
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INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE - Persoane (elevi, 
studenți) 4 S100, care beneficiază de sprijin pentru participare la 
învățământ terțiar = 750. Se face distincția între categoriile de persoane 
Studenți (participanți la învățământ terțiar universitar) si Elevi (persoane 
care beneficiază de sprijin pentru educație terțiară). 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 2 – Ob. sp. 2 

Dezvoltarea si îmbunătățirea a 6 oferte educaționale terțiare 
universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învățământ terțiar 
universitar, la 3 universitați acreditate prin îmbunătățirea cu 
conținuturi inovatoare a 6 programe universitare de licență cu 
componentă antreprenorială corelate cu piața muncii pentru 
minim 450 de persoane din GT Studenți - cod 4S100.1 si 4S95.1. - 
din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile/persoane 
defavorizate. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 2 și rezultatele acesteia: 6 
oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru 
învățământ terțiar universitar - dezvoltate și îmbunătățite, 
validate/implementate prin sprijin și asistență FSE în beneficiul direct a 450 
persoane GT eligibil Studenți la programe de licență, dar și în beneficiul 
angajatorilor din sectoare economice identificate prin SNC si SNCDI care 
vor avea absolvenți cu competente relevante pentru piața muncii.  
Acțiunile principale se focalizează pe: proiectarea executivă și 
dezvoltarea a 6 oferte educaționale de învățământ terțiar universitar, 
dezvoltarea de competențe antreprenoriale, socio-emoționale și educație 
non-formală antreprenorială prin mentorat pentru 180 de studenți, acțiuni 
pentru promovarea inovării sociale prin cursuri atractive de 
formare/dezvoltare a competențelor digitale, monitorizarea și evaluarea 
studenților din ultimele 3 semestre. Se asigură și măsurile specifice de 
informare și promovare a proiectului, precum și condițiile privind temele 
secundare FSE prevăzute în documentul „Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”. 

Obiectivul specific 2 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 
O.S.6.10. și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea INDICATORI 
PRESTABILIȚI, respectiv:  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT Oferte educaționale 
validate/autorizate/implementate în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate = 6; Oferte educaționale 
validate/autorizate/implementate în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate, din care: - Învățământul terțiar universitar = 6; 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 3 - Ob. sp. 3 

Dezvoltarea de activități de formare specifică atestată 
pentru 90 de persoane din GT cod 4S106, inclusiv 1 program cu 
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credite transferabile prin programe post-universitare, de formare 
și dezvoltare profesională continuă, pentru îmbunătățirea 
conținuturilor educaționale inovative și a resurselor de învățare 
flexibilă la 6 oferte educaționale din minim 3 universități. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 4 și cu rezultatele acesteia: 
 - 90 de persoane eligibile A.P.6 / OS 6.9 identificate, selectate și înscrise în 
GT al proiectului, după o procedură transparentă, cu instrumente de 
motivare, menținere și implicare în activitățile proiectului elaborat; 
- o evaluare actualizată a nevoilor specifice pentru 90 de persoane din GT, 
realizată prin metode inovative și participative; 
- schimburi de experiență între universități – angajatori realizate cu 
finanțare FSE; 
- 90 de persoane din GT specific A.P.6 / OS 6.9 perfecționate cu atestare și 
credite transferabile, cu competențe didactice dezvoltate prin programe de 
tip mentor, dezvoltator e-learning, specialist coaching etc. 
- organizarea de stagii practice scurte și mobilități pentru dezvoltarea 
contextelor de învățare ce vizează creșterea capacității profesionale la GT 
4S106. 
Se asigură și măsurile specifice de informare și promovare a proiectului 
precum si condițiile privind temele secundare FSE prevăzute în documentul 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”. 
Obiectivul specific 3 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 6.9 
și O.S. 6.10 și a indicatorilor corelați asumați în secțiunea INDICATORI 
PRESTABILIȚI, respectiv: INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT  
- Personal didactic certificate urmare a sprijinului primit = 85;  
Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care: - 
Învățământul terțiar universitar = 85; 
 INDICATOR PRESTABILIT DE REALIZARE - Personal didactic care 
beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc., organizat 
în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care: - 
Învățământul terțiar universitar = 90. 
OBIECTIV SPECIFIC nr 4 – Ob. sp. 4 

Organizarea și furnizarea de măsuri de informare a 
comunităților și valorificare a rezultatelor proiectului după 
finalizarea acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor și 
sustenabilitatea activităților sprijinite prin finanțare FSE. 
Se corelează în mod direct cu ACTIVITATEA 5 și cu rezultatele acesteia: 
- 1 platforma on-line pentru cursuri complementare și planuri 
antreprenoriale dezvoltată și menținută cu un număr de 3 cursuri 
complementare antreprenoriale implementate în curriculum ca discipline 
opționale; 
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- 3 planuri pentru continuarea ofertelor dezvoltate aprobate prin Senate la 
3 universități; 
- 3 parteneriate cu piața muncii (parteneriatele „PRIVAT_TERȚIAR”; 
„PUBLIC_TERȚIAR”, „PROF_CONSULT”) la 3 universități, cu clauze de 
menținere măsuri de asistență educațională pentru educație terțiară timp 
de 3 ani post implementare semnate. 
Contribuie la îndeplinirea indicatorilor OS 6.7, 6.9 si 6.10 asumați în 
secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI. Susține îndeplinirea tuturor valorilor 
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT și INDICATORI PRESTABILIȚI 
DE REALIZARE. 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 5 - Ob. sp. 5 

Asigurarea unui management performant pentru 
gestionarea resurselor proiectului, inclusiv promovarea și 
publicitatea proiectului în conformitate deplină cu Manualul de 
identitate vizuală POCU.  
Cheltuielile indirecte sunt stabilite ca rată forfetară de 15% din costurile 
directe eligibile cu personalul. Rata de cofinanțare pentru fiecare instituție 
din parteneriat este stabilită conform Ghidului general „Orientări privind” la 
2,00 % din bugetul propriu. 
Pentru toate categoriile de grup țintă și, conform principiului ne-segregarii, 
pentru membrii comunităților implicate în proiect: informare și promovare a 
valorilor specifice FSE, inclusiv a temelor secundare și obiectivelor 
orizontale, cu sub-temele: Protecția biodiversității, Poluatorul plătește, 
Utilizarea eficientă a resurselor, Adaptarea la schimbarea climatică, 
Reziliența la dezastre, Egalitatea de gen, Nediscriminarea, Accesibilitatea 
pentru persoane cu dizabilități. 

Proiectul POCU 124388 Antre_S se derulează în parteneriat cu o 
perioadă de implementare de 24 de luni, începând cu 27 iulie 2019, astfel: 

1. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII „ION IONESCU DE 
LA BRAD" IASI- Lider de parteneriat,  

2. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI " DIN 
TIMIȘOARA-  Partener 1, 

3. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI-  Partener 2. 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
Activitatea 1 - PROIECTAREA DE ACȚIUNI INOVATIVE ȘI 
IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 
PENTRU MINIM 300 DE PERSOANE DIN GT ELEVI (COD 4S100) ȘI 
MINIM 450 DE PERSOANE DIN GT STUDENȚI (COD 4S100) DIN 
MINIM 3 UNIVERSITĂȚI, ÎNDEOSEBI A PERSOANELOR DIN 
MEDIUL RURAL. 
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SA 1.1 - Proiectarea executivă și metodologică a acțiunilor inovative de 
asistență și dezvoltarea resurselor de învățare/infrastructură educațională la 
3 universități, pentru creșterea participării grupurilor defavorizate la 
învățământ superior, inclusiv a studenților netradiționali. 
SA 1.2 - Organizarea de acțiuni în 3 centre universitare pentru identificarea 
și evaluarea nevoilor de formare profesională specifice și selectarea și 
înscrierea în proiect a 450 de persoane din GT cod 4S100. Studenți și a  
300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi. 
SA.1.3 - Organizarea a 12 evenimente in 6 localități relevante din 3 regiuni 
cu metode inovative pentru promovovarea invățămantului superior la 
nivelul grupurilor defavorizate: mese rotunde, seminarii, conferințe, cu 
promovarea a minim o temă orizontală FSE la fiecare eveniment: Egalitatea 
de șanse și tratament; Dezvoltarea durabilă, Schimbări demografice. 
SA.1.4 - Proiectarea executivă și operaționalizarea unor măsuri integrate de 
actualizarea resurselor de învățare (organizare comunitate virtuală, 
mobilități interuniversitare) și pachete de servicii specializate de asistență 
educațională și sprijin financiar pentru studenți la programe de licență, cu 
acordarea de subvenții, burse, premii. 
SA 1.5 - Dezvoltarea și furnizarea, inclusiv prin servicii externalizate, a 2 
oferte/programe de consiliere și informare profesională pentru 750 de 
persoane din GT (elevi și studenți) și antreprenoriat inovativ cu subvenții 
pentru 180 de studenți aflați în ultimele 3 semestre ale programului de 
studiu. Total = 750 de persoane beneficiare de programe de consiliere. 
SA 1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 
3 univ. pentru îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor 
digitale la persoane din GT preponderent din medii defavorizate cu un 
program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC/digitale la minim 
180 de persoane din GT. 
SA 1.7 - Derularea unei campanii în mediul on-line cu privire la promovarea 
educației terțiare și a resurselor moderne de studiu în domeniul 
antreprenoratului // Platforma PROGRAM PILOT ON LINE „STUDENT 
ANTREPRENOR” 
Activitatea 2 - DEZVOLTAREA OFERTELOR EDUCAȚIONALE 
UNIVERSITARE LA 3 UNIVERSITĂȚI ACREDITATE PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CU CONȚINUTURI INOVATOARE A 6 PROGRAME 
DE LICENȚĂ CU PROPUNEREA UNUI PROGRAM ANTREPRENORIAL 
LA FIECARE PARTENER, ADECVAT PROGRAMULUI DE LICENȚĂ, 
CORELATE CU PIAȚA MUNCII PENTRU MINIM 450 DE STUDENȚI 
(COD 4S100), DIN CARE CEL PUȚIN 25 % DIN CATEGORIA DE 
GRUPURI VULNERABILE/PERSOANE DEFAVORIZATE. 
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SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză 
a pieței muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru identificarea și analiza 
sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 centre universitare. 
SA.2.2 - Analiza ofertelor de învățământ universitar existente la universități 
din 3 centre universitare și relevanța competențelor 
absolvenților/beneficiarilor pentru piața muncii și spiritul de antreprenorial 
SA.2.3 - Analiza nevoilor beneficiarilor (studenți și angajatori) pentru 
creșterea participării și angajabilității prin calificări și ocupații cu potențial 
antreprenorial in învățământul terțiar. 
SA 2.4 - Proiectarea executivă și dezvoltarea a 6 oferte educaționale de 
învățământ universitar pentru diversificarea ofertelor de studii licență din 
sectoarele economice/domenii identificate prin SNC și SNCDI și cu activități 
de mentorat pentru 180 de studenți sprijiniți din ultimul an de licență 
pentru creșterea angajabilității în domeniile identificate. 
SA 2.5 - Dezvoltarea de abordări inovatoare timp de 12 luni privind 
formarea de competențe socio-emoționale și educație non-formală 
antreprenorială prin mentorat pentru 150 de studenți în vederea creșterii 
angajabilității în domenii identificate prin SNC și SNCDI. 
SA 2.6 - Dezvoltarea a 3 acțiuni pentru inovarea socială prin cursuri 
atractive de formare/dezvoltare a competențelor digitale în vederea 
creșterii antreprenoriatului și angajabilității la 450 de studenți în domenii 
antreprenoriale identificate prin SNC și SNCDI, organizarea a 3 concursuri 
privind inovarea socială, TIC, competențe digitale avansate SA  
2.7 - Propunerea, dezvoltarea și evaluarea unui program antreprenorial 
complementar la 3 universități cu obiective și tematici specifice 
specializărilor de licență dezvoltate cu metode inovative de tipul tutoriat-
ului, coaching, simularea ocupațională, comunități on-line etc. 
SA 2.8 - Activități de certificare a sprijinului acordat prin subvenții, burse, 
premii pentru minim 80 % din persoanele din Grupul Țintă cod 4S100 
studenți, din care minim 75 % din categoria rural și netradiționali. 
Activitatea 3 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ȘI FURNIZAREA DE 
SERVICII SPECIALIZATE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE 
ANTREPRENORIALĂ, INFORMARE ȘI ORIENTARE PRIN STAGII 
PRACTICE ȘI MOBILITĂȚI PRECUM ȘI DERULAREA DE CAMPANII 
DE CONȘTIENTIZARE PENTRU SPRIJINIREA ACCESULUI ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ADRESATE LA MINIM 300 DE ELEVI, 
450 DE STUDENȚI ȘI 90 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ 
PERSONAL DIDACTIC DIN 3 UNIVERSITĂȚI ACREDITATE. 
SA 3.1 - Proiectarea și realizarea unui studiu de oportunitate în 18 unități 
școlare ISCED-04/licee din 3 regiuni și analize locale pentru evaluarea 
nevoii reale de programe antreprenoriale și calificări de nivel 6 SA 3.2 - 
Pregătirea operațională și administrativă la 3 universități de programe de 
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„Burse student antreprenor” pentru studenți defavorizați, preponderent din 
mediul rural și netradiționali, mobilizarea și actualizarea resurselor 
materiale/infrastructurii specifice. 
SA 3.3 - Înscrierea participanților și întocmirea de dosare individuale pentru 
minim 180 de membri ai Grupului Țintă studenți, din care minim 75 % 
netradiționali, din mediul rural, din medii defavorizate, aparținând unor 
grupuri vulnerabile 
SA 3.4 - Proiectarea și desfășurarea acțiunilor de informare și consiliere 
antreprenorială, informare și orientare pentru elevi și studenți precum și 
prin stagii practice corelate cu nevoile pieței muncii regionale/locale pentru 
studenți defavorizați, conform studiului de oportunitate. 
SA 3.5 - Elaborarea documentației interne și dezvoltarea programului de 
”Burse student antreprenor” la 3 universități cu participarea la cursuri 
antreprenoriale complementare a minim 180 de studenți înscriși la cursuri 
de licență.  
SA 3.6 - Dezvoltarea la parteneri de parteneriate între universități și medii 
publice și/sau private pentru susținerea programelor antreprenoriale și 
sustenabilitatea învățământului superior de licență /Parteneriatul PRIVAT 
TERȚIAR. Parteneriatul PUBLIC TERȚIAR 
Activitatea 4 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI DE FORMARE 
SPECIFICĂ ATESTATĂ PENTRU 90 DE PERSOANE DIN GRUPUL 
ȚINTĂ, COD 4S106, INCLUSIV PROGRAM DEZVOLTARE 
COMPETENȚE DID. ANTREPRENORIALE PRIN PROGRAME 
POSTUNIVERSITARE, DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ CONTINUĂM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONȚINUTURILOR EDUCAȚIONALE INOVATIVE ȘI A RESURSELOR 
DE ÎNVĂȚARE MODERNĂ ȘI FLEXIBILĂ, DIN MINIM 3 
UNIVERSITĂȚI. 
SA 4.1 - Definirea metodologiei de aplicare unitară, transparentă și 
nediscriminatorie, a măsurilor de sprijin direct pentru 90 de persoane din 
Grupul Țintă, incluzând și procedurile de organizare concursuri de proiecte 
educaționale cu actori privați, cu actualizarea resurselor și a materialelor 
necesare derulării cursurilor/stagiilor practice. 
SA 4.2 - Evaluarea mixtă a nevoii de perfecționare specifică la 90 de 
persoane din Grupul Țintă, prin 30 de schimburi de experiență cu agenți 
economici/angajatori și selectarea persoanelor din Grupul Țintă specific. 
SA 4.3 - Proiectarea și desfășurarea de programe de dezvoltare a 
competentelor didactice pentru 90 de membri ai GT cu minim 3 programe 
focalizate pe resurse educaționale flexibile si conținuturi inovative (de ex., 
medii noi de învățare, proiecte, cursuri complementare, monitorizarea si 
dezvoltare de competențe antreprenoriale la studenți, coaching, 
dezvoltarea competențelor emoționale etc. 
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SA 4.4 - Organizarea de acțiuni, stagii practice și mobilități pentru 90 de 
persoane din Grupul Țintă cod 4S98 în vederea elaborării de programe 
educaționale terțiare antreprenoriale corelate cu nevoile de pe piața muncii 
și în domenii identificate prin SNC și SNCDI, cu promovarea obiectivelor 
orizontale FSE - Egalitate de șanse și tratament, Dezvoltare durabilă, 
Schimbări demografice. 
SA 4.5 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum 
complementar la programe antreprenoriale universitare pentru obiective, 
tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu implicarea unor 
actori non-universitari cu promovarea temelor secundare FSE: inovarea 
socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC. 
ACTIVITATEA 5. PROIECTAREA, ELABORAREA ȘI 
OPERAȚIONALIZAREA DE CURRICULUM COMPLEMENTAR LA 
PROGRAME ANTREPRENORIALE UNIVERSITARE PENTRU 
OBIECTIVE, TEMATICI ȘI METODE ADECVATE DOMENIILOR DE 
LICENȚĂ VIZATE CU IMPLICAREA UNOR ACTORI NON-
UNIVERSITARI SI PROMOVAREA TEMELOR SECUNDARE FSE: 
INOVAREA SOCIALĂ, ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A 
UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII TIC. 
SA.5.1 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum 
complementar la programe antreprenoriale universitare pentru obiective, 
tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu implicarea unor 
actori non-universitari cu promovarea temelor secundare FSE: inovarea 
socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC. SA 5.2 - 
Prezentarea angajatorilor în vederea obţinerii de feedback din partea 
acestora pentru adaptarea ofertei educaţionale, oferte de job-uri, 
internship-uri, stagii de practică 
SA 5.3 - Planuri de menținere a minim 3 ani a programelor de studiu 
dezvoltate prin proiect; susținerea ofertei educaționale prin micro-politici 
instituționale la cele 3 universități - programe anuale de burse, subvenții, 
ajutoare pentru studenții din grupuri defavorizate. 
SA 5.4 - Organizarea măsurilor de transferabilitate la nivel local și regional 
a rezultatelor relevante: întâlniri tematice periodice bi-anuale, inclusiv post-
implementare, la parteneri cu reprezentanți ai mediului privat. 
SA 5.5 -Organizarea unor măsuri de menținere timp de 3 ani a 
parteneriatelor cu piața muncii prin resurse instituționale la universități din 
proiect (parteneriatele „PRIVAT_TERTIAR”; „PUBLIC_TERTIAR”, 
„ANTREPRE_CONSULT”). 
Activitatea 6 - ACTIVITATEA TRANSVERSALĂ DE MANAGEMENT ȘI 
INFORMARE/PUBLICITATE. SA 6.1 - Activităţi de management 
referitoare la raportare către finanțator
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I.Conceptul de dezvoltare durabilă 

 
I.1. Geneza conceptului de dezvoltare durabilă (DD) 

 
A. Conferința ONU Stockholm (5-16 iunie 1972) 

Cu ocazia Conferinței ONU de la Stockholm (5-16 iunie 1972), 113 
națiuni prezente își manifestau îngrijorarea cu privire la modul în care 
activitatea umană afectează negativ mediul înconjurător.  

Suedia a sugerat pentru prima dată în 1968 Consiliului Economic și 
Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC)  ideea organizării unei 
conferințe a ONU pentru a se concentra asupra interacțiunilor umane cu 
mediul. ECOSOC a adoptat rezoluția 1346 care susține ideea. Rezoluția 
Adunării Generale 2398 din 1969 a decis să convoace o conferință în 1972 
și a mandatat un set de rapoarte ale secretarului general al ONU, sugerând 
că viitoarea conferință să se concentreze pe „stimularea și furnizarea de 
orientări pentru acțiunea guvernului național și a organizațiilor 
internaționale” care se confruntă cu probleme de mediu. 

Reuniunea a convenit asupra unei declarații care conține 26 de 
principii privind mediul și dezvoltarea; un plan de acțiune cu 109 
recomandări și o rezoluție. 

 
Declarația Conferinței Națiunilor Unite privind mediul uman (1972) 1 

„Conferința Națiunilor Unite asupra mediului uman, desfășurată la 
Stockholm în perioada 5-16 iunie 1972, având în vedere necesitatea unei 
perspective comune și a unor principii comune care să inspire și să ghideze 
popoarele lumii în conservarea și îmbunătățirea mediului uman, 

Proclamă că: 
1. Omul este în același timp creatură și modelator al mediului său, 

ceea ce îi oferă întreținere fizică și îi oferă posibilitatea de creștere 
intelectuală, morală, socială și spirituală. În lunga și chinuitoarea evoluție a 
rasei umane pe această planetă a fost atins un stadiu în care, prin 
accelerarea rapidă a științei și tehnologiei, omul a dobândit puterea de a-și 
transforma mediul în nenumărate moduri și la o scară fără 
precedent. Ambele aspecte ale mediului omului, cele naturale și cele create 
de om, sunt esențiale pentru bunăstarea sa și pentru a se bucura de 
drepturile fundamentale ale omului, dreptul la viață. 

 
1 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972,   

http://webarchive.loc.gov/all/20150314024203/http%3A/www.unep.org/Documents.Mult
ilingual/Default.asp?documentid%3D97%26articleid%3D1503, Archived: 03/14/2015. 
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2. Protecția și îmbunătățirea mediului uman este o problemă majoră 
care afectează bunăstarea popoarelor și dezvoltarea economică din 
întreaga lume; este dorința urgentă a popoarelor din întreaga lume și 
datoria tuturor guvernelor. 

3. Omul trebuie să rezume constant experiența și să continue să 
descopere, să inventeze, să creeze și să avanseze. În timpul nostru, 
capacitatea omului de a-și transforma împrejurimile, dacă este folosită cu 
înțelepciune, poate aduce tuturor oamenilor beneficiile dezvoltării și 
oportunitatea de a spori calitatea vieții. Aplicată greșit sau fără grijă, 
aceeași putere poate face rău incalculabil ființelor umane și mediului 
uman. Vedem în jurul nostru dovezi crescânde ale rănilor provocate de om 
în multe regiuni ale pământului: niveluri periculoase de poluare în apă, aer, 
pământ și ființe vii; tulburări majore și nedorite ale echilibrului ecologic al 
biosferei; distrugerea și epuizarea resurselor de neînlocuit; și deficiențe 
grave, dăunătoare sănătății fizice, mentale și sociale a omului, în mediul 
creat de om, în special în mediul de viață și de lucru. 

4. În țările în curs de dezvoltare, majoritatea problemelor de mediu 
sunt cauzate de subdezvoltare. Milioane de oameni continuă să trăiască 
mult sub nivelurile minime necesare pentru o existență umană decentă, 
lipsită de hrană și îmbrăcăminte adecvate, adăpost și educație, sănătate și 
salubritate. Prin urmare, țările în curs de dezvoltare trebuie să-și 
direcționeze eforturile către dezvoltare, ținând cont de prioritățile lor și de 
necesitatea de a proteja și îmbunătăți mediul. În același scop, țările 
industrializate ar trebui să depună eforturi pentru a reduce decalajul între 
ele și țările în curs de dezvoltare. În țările industrializate, problemele de 
mediu sunt în general legate de industrializare și dezvoltare tehnologică. 

5. Creșterea naturală a populației prezintă în mod continuu probleme 
pentru conservarea mediului și ar trebui adoptate politici și măsuri 
adecvate, după caz, pentru a face față acestor probleme. Dintre toate 
lucrurile din lume, oamenii sunt cei mai de preț. Oamenii sunt cei care 
propulsează progresul social, creează bogăție socială, dezvoltă știința și 
tehnologia și, prin munca lor grea, transformă continuu mediul 
uman. Împreună cu progresul social și progresul producției, științei și 
tehnologiei, capacitatea omului de a îmbunătăți mediul înconjurător crește 
cu fiecare zi care trece. 

6. În istorie s-a ajuns la un moment în care trebuie să ne modelăm 
acțiunile în întreaga lume cu o grijă mai prudentă pentru consecințele lor 
asupra mediului. Prin ignoranță sau indiferență putem face rău masiv și 
ireversibil mediului pământesc de care depind viața și bunăstarea 
noastră. Dimpotrivă, printr-o cunoaștere mai deplină și o acțiune mai 
înțeleaptă, putem realiza pentru noi înșine și pentru posteritatea noastră o 
viață mai bună într-un mediu mai potrivit cu nevoile și speranțele 
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umane. Există perspective largi pentru îmbunătățirea calității mediului și 
crearea unei vieți bune. Este nevoie de o stare sufletească entuziastă, dar 
calmă și de o muncă intensă, dar ordonată. În scopul obținerii libertății în 
lumea naturii, omul trebuie să folosească cunoștințele pentru a construi, în 
colaborare cu natura, un mediu mai bun. 

7. Pentru a atinge acest obiectiv de mediu va fi necesară acceptarea 
responsabilității de către cetățeni și comunități și de către întreprinderi și 
instituții de la fiecare nivel, toate împărțind în mod echitabil în eforturi 
comune. Persoanele din toate categoriile de viață, precum și organizațiile 
din multe domenii, prin valorile lor și suma acțiunilor lor, vor modela mediul 
mondial al viitorului. 

Guvernele locale și naționale vor suporta cea mai mare povară 
pentru politica și acțiunea de mediu pe scară largă în jurisdicțiile lor. De 
asemenea, este necesară cooperarea internațională pentru a strânge 
resurse pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în îndeplinirea 
responsabilităților lor în acest domeniu. O clasă în creștere de probleme de 
mediu, deoarece au o amploare regională sau globală sau pentru că 
afectează tărâmul internațional comun, va necesita o cooperare extinsă 
între națiuni și acțiunea organizațiilor internaționale în interes comun. 

Conferința solicită guvernelor și popoarelor să depună eforturi 
comune pentru conservarea și îmbunătățirea mediului uman, în beneficiul 
tuturor oamenilor și pentru posteritatea lor. 
Principii 

Principiul 1- Omul are dreptul fundamental la libertate, egalitate și 
condiții de viață adecvate, într-un mediu de o calitate care permite o viață 
demnă și bunăstare și poartă o responsabilitate solemnă de a proteja și 
îmbunătăți mediul înconjurător pentru generațiile prezente și viitoare. În 
acest sens, politicile care promovează sau perpetuează apartheidul, 
segregarea rasială, discriminarea, coloniale și alte forme de opresiune și 
dominație străină sunt condamnate și trebuie eliminate. 

Principiul 2 - Resursele naturale ale pământului, inclusiv aerul, apa, 
pământul, flora și fauna și, în special, eșantioane reprezentative ale 
ecosistemelor naturale, trebuie protejate în beneficiul generațiilor prezente 
și viitoare, prin planificare sau gestionare atentă, după caz. 

Principiul 3 - Capacitatea pământului de a produce resurse vitale 
regenerabile trebuie menținută și, ori de câte ori este posibil, restaurată 
sau îmbunătățită. 

Principiul 4 - Omul are o responsabilitate specială de a proteja și 
gestiona cu înțelepciune moștenirea faunei sălbatice și habitatul acesteia, 
care sunt acum grav amenințate de o combinație de factori 
adverși. Conservarea naturii, inclusiv viața sălbatică, trebuie, prin urmare, 
să primească importanță în planificarea dezvoltării economice. 



 

19 

 

Principiul 5 - Resursele neregenerabile ale pământului trebuie 
folosite în așa fel încât să se ferească de pericolul epuizării lor viitoare și să 
se asigure că beneficiile unei astfel de ocupări sunt împărțite de întreaga 
omenire. 

Principiul 6 - Descărcarea de substanțe toxice sau a altor substanțe 
și degajarea de căldură, în cantități sau concentrații care depășesc 
capacitatea mediului de a le face inofensive, trebuie oprite pentru a se 
asigura că daunele grave sau ireversibile nu sunt cauzate ecosistemelor. Ar 
trebui susținută lupta justă a popoarelor din țările bolnave împotriva 
poluării. 

Principiul 7 - Statele vor lua toate măsurile posibile pentru a preveni 
poluarea mării cu substanțe care pot crea pericole pentru sănătatea umană, 
pentru a dăuna resurselor vii și a vieții marine, pentru a deteriora facilitățile 
sau pentru a interfera cu alte utilizări legitime ale mării. 

Principiul 8 - Dezvoltarea economică și socială este esențială pentru 
asigurarea unui mediu favorabil de viață și de lucru pentru om și pentru 
crearea de condiții pe pământ care sunt necesare pentru îmbunătățirea 
calității vieții. 

Principiul 9 - Deficiențele de mediu generate de condițiile de 
subdezvoltare și dezastre naturale pun probleme grave și pot fi remediate 
cel mai bine printr-o dezvoltare accelerată, prin transferul unor cantități 
substanțiale de asistență financiară și tehnologică, drept supliment la 
efortul intern al țărilor în curs de dezvoltare și o astfel de asistență în timp 
util, după cum este necesar. 

Principiul 10 - Pentru țările în curs de dezvoltare, stabilitatea 
prețurilor și câștigurile adecvate pentru produsele primare și materiile prime 
sunt esențiale pentru gestionarea mediului, deoarece trebuie luați în 
considerare factorii economici, precum și procesele ecologice. 

Principiul 11 - Politicile de mediu ale tuturor statelor ar trebui să 
consolideze și să nu afecteze negativ potențialul de dezvoltare prezent sau 
viitor al țărilor în curs de dezvoltare și nici nu ar trebui să împiedice 
realizarea pentru condiții de viață mai bune pentru toți și ar trebui luate 
măsuri adecvate de către state și organizațiile internaționale în vederea 
ajungerii la un acord cu privire la îndeplinirea posibilelor consecințe 
economice naționale și internaționale rezultate din aplicarea măsurilor de 
mediu. 

Principiul 12 - Resursele ar trebui puse la dispoziție pentru 
conservarea și îmbunătățirea mediului, ținând seama de circumstanțele și 
cerințele speciale ale țărilor în curs de dezvoltare și de orice costuri care ar 
putea proveni - din încorporarea garanțiilor de mediu în planificarea lor de 
dezvoltare și a necesității de a le pune la dispoziție, la momentul cerere, 
asistență tehnică și financiară internațională suplimentară în acest scop. 
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Principiul 13 - Pentru a realiza o gestionare mai rațională a 
resurselor și, astfel, pentru a îmbunătăți mediul, statele ar trebui să adopte 
o abordare integrată și coordonată a planificării lor de dezvoltare, astfel 
încât să se asigure că dezvoltarea este compatibilă cu necesitatea de a 
proteja și îmbunătăți mediul în beneficiul populației. 

Principiul 14 - Planificarea rațională constituie un instrument esențial 
pentru reconcilierea oricărui conflict între nevoile de dezvoltare și nevoia de 
a proteja și îmbunătăți mediul. 

Principiul 15 - Planificarea trebuie aplicată așezărilor umane și 
urbanizării în vederea evitării efectelor negative asupra mediului și a 
obținerii de beneficii sociale, economice și ecologice maxime pentru toți. În 
acest sens, proiectele care sunt concepute pentru dominația colonialistă și 
rasistă trebuie abandonate. 

Principiul 16 - Politicile demografice care nu aduc atingere drepturilor 
fundamentale ale omului și care sunt considerate adecvate de guvernele în 
cauză ar trebui aplicate în acele regiuni în care rata de creștere a populației 
sau concentrațiile excesive ale populației ar putea avea efecte negative 
asupra mediului înconjurător și să împiedice dezvoltarea. 

Principiul 17 - Instituțiilor naționale corespunzătoare trebuie să li se 
încredințeze sarcina de a planifica, gestiona sau controla cele 9 resurse de 
mediu ale statelor în vederea îmbunătățirii calității mediului. 

Principiul 18 - Știința și tehnologia, ca parte a contribuției lor la 
dezvoltarea economică și socială, trebuie aplicate la identificarea, evitarea 
și controlul riscurilor de mediu și soluționarea problemelor de mediu și 
pentru binele comun al omenirii. 

Principiul 19 - Educația în materie de mediu, atât pentru generația 
tânără, cât și pentru adulți, acordând atenția cuvenită persoanelor 
defavorizate, este esențială pentru a lărgi baza pentru o opinie iluminată și 
o conduită responsabilă de către indivizi, întreprinderi și comunități în 
protejarea și îmbunătățirea mediului dimensiune umană deplină. De 
asemenea, este esențial ca mijloacele de comunicare în masă să evite să 
contribuie la deteriorarea mediului înconjurător, ci, dimpotrivă, să difuzeze 
informații cu caracter educativ cu privire la necesitatea de a proiecta și a 
îmbunătăți mediul, pentru a permite malului să se dezvolte în toate 
privințele. 

Principiul 20 - Cercetarea și dezvoltarea științifică în contextul 
problemelor de mediu, atât naționale, cât și multinaționale, trebuie 
promovate în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare. În acest 
sens, fluxul liber de informații științifice actualizate și transferul de 
experiență trebuie sprijinit și asistat, pentru a facilita soluționarea 
problemelor de mediu; tehnologiile de mediu ar trebui puse la dispoziția 
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țărilor în curs de dezvoltare în condiții care ar încuraja diseminarea lor largă 
fără a constitui o povară economică pentru țările în curs de dezvoltare. 

Principiul 21 - Statele au, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și 
cu principiile dreptului internațional, dreptul suveran de a-și exploata 
propriile resurse în conformitate cu propriile politici de mediu și 
responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția sau controlul 
lor nu cauzează daune la mediul altor state sau al zonelor dincolo de 
limitele jurisdicției naționale. 

Principiul 22 - Statele vor coopera pentru a dezvolta în continuare 
legislația internațională privind răspunderea și despăgubirea pentru 
victimele poluării și a altor daune asupra mediului cauzate de activități 
aflate în jurisdicția sau controlul acestor state în zonele aflate în afara 
jurisdicției lor. 

Principiul 23 - Fără a aduce atingere criteriilor care pot fi convenite 
de comunitatea internațională sau standardelor care vor trebui stabilite la 
nivel național, va fi esențial în toate cazurile să se ia în considerare 
sistemele de valori predominante în fiecare țară și amploarea aplicabilității 
de standarde valabile pentru cele mai avansate țări, dar care pot fi 
inadecvate și cu costuri sociale nejustificate pentru țările în curs de 
dezvoltare. 

Principiul 24 - Problemele internaționale privind protecția și 
îmbunătățirea mediului ar trebui să fie tratate într-un spirit de cooperare de 
către toate țările, mari și mici, pe picior de egalitate. Cooperarea prin 
acorduri multilaterale sau bilaterale sau prin alte mijloace adecvate este 
esențială pentru a controla, preveni, reduce și elimina efectele negative 
asupra mediului rezultate din activitățile desfășurate în toate sferele, astfel 
încât să se țină seama în mod corespunzător de suveranitatea și interesele 
tuturor statelor. 

Principiul 25 - Statele se asigură că organizațiile internaționale joacă 
un rol coordonat, eficient și dinamic pentru protecția și îmbunătățirea 
mediului. 

Principiul 26 - Omul și mediul său trebuie scutite de efectele armelor 
nucleare și ale tuturor celorlalte mijloace de distrugere în masă. Statele 
trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la un acord prompt, în cadrul 
organelor internaționale relevante, cu privire la eliminarea și distrugerea 
completă a acestor arme. 

Această conferință a dus la crearea Programului pentru mediu al 
Organizației Națiunilor Unite (UNEP). 

Să ne reamintim faptul că, tot în anul 1972, Clubul de la Roma a intrat 
în atenția publicului prin publicarea raportului Limitele creșterii, coordonat 
de către profesorul Dennis Meadows, care a tras un semnal de alarmă 
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asupra contradicției între programele de industrializare a diferitelor țări și 
riscul de epuizare a resurselor naturale, energetice și de hrană. 

În 1983, ONU a înființat Comisia mondială pentru mediu și dezvoltare 
(World Commission on Environment and Development), care avea drept 
scop studierea deteriorării mediului înconjurător și oferirea de soluții pe 
termen lung pentru dezvoltarea societății umane la nivel mondial. Comisia a 
fost condusă de Gro Harlem Brundtland, Primul Ministru al Norvegiei. 
Comisia Brundtland a elaborat și prezentat raportul în anul 1987. 

 
 

Figura 1. Gro Harlem Brundtland 
© Forumul Economic Mondial (http://www.weforum.org) 

 
B. Adunarea Generală ONU   - Report of the World Commission 

on Environment and Development, „Our Common Future. 
From One Earth to One World” 

 
A adoptat, la 4 august 1987, Report of the World Commission on 

Environment and Development, „Our Common Future. From One Earth to 
One World” (A /42/ 427),2 care avea următoarea structură: 

I. Provocarea globală 
1. Succese și eșecuri 
2. Crizele interconectate 
3. Dezvoltare durabilă 
4. Lacunele instituționale 
II. Direcții politice 
1. Populația și resursele umane 

 
2 World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Our Common 
Future. Oxford University Press, Oxford and New York. 
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2. Securitatea alimentară: susținerea potențialului 
3. Specii și ecosisteme: resurse pentru dezvoltare 
4. Energie: opțiuni pentru mediu și dezvoltare 
5. Industrie: Producem mai mult cu mai puțin 
6. Provocarea urbană 
III. Cooperarea internațională și reforma instituțională 
1. Rolul economiei internaționale 
2. Gestionarea problemelor comune 
3. Pace, Securitate, Dezvoltare și Mediu înconjurător 
4. Schimbări instituționale și juridice 
IV. O chemare la acțiune 
În partea introductivă se subliniază că Raportul Viitorul nostru comun 

„nu este o previziune a degradării, sărăciei și a dificultăților de mediu” cu 
care lumea se confruntă tot mai mult, ci consideră că „oamenii își pot 
construi un viitor mai prosper, mai corect și mai sigur.” (Paragraful 3). 
Această speranță este condiționată de o acțiune politică decisivă”. (4)  

Raportul face o analiză a pricipalelor probleme cu care se confrunta 
lumea la momentul respectiv: populația și resursele umane; securitatea 
alimentară; speciile și ecosistemele; industria; provocarea urbană. Raportul 
argumenta rolul cooperării internaționale în gestionarea resurselor umane și 
materiale ale lumii contemporane. „Ecologia și economia devin din ce în ce 
mai interconectate la nivel local, regional, național și global într-o rețea fără 
sudură de cauze și efecte.” (15) 

Cele mai multe citări ale Raportului sunt legate de conceptul și 
problematica dezvoltării durabile (I, 3). Prin acest concept se avea în 
vedere acel tip de dezvoltare care „răspunde nevoilor prezente, fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
nevoi.” (p. 24) „Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs."  „Conceptul de dezvoltare durabilă implică limite 
- nu limite absolute, ci limitări impuse de starea actuală a tehnologiei și 
organizării sociale asupra resurselor de mediu și de capacitatea biosferei de 
a absorbi efectele activităților umane.” (paragraf 27) Dezvoltarea durabilă 
implică „satisfacerea nevoilor de bază” ale tuturor oamenilor, ceea ce va 
conduce la o creștere economică echitabilă (28). Dezvoltarea durabilă „nu 
este o stare fixă de armonie, ci mai degrabă un proces de schimbare în 
care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, orientarea dezvoltării 
tehnologice și schimbările instituționale sunt făcute în concordanță cu 
viitorul precum și nevoile prezente.”(30) 
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Raportul a solicitat ONU să stabilească Programul de acțiune a ONU 
privind dezvoltarea durabilă. De asemenea, Raportul Brundtland a pus 
bazele Summitului de la Rio de Janeiro (1992) (Jarvie, 2016).3 

 
C. Conferința ONU privind mediul și dezvoltarea (UNCED) Rio 

de Janeiro 
În anul 1992 a avut loc la Rio de Janeiro Conferința ONU privind 

mediul și dezvoltarea (UNCED), la care au participat delegații din 172 de 
țări. Mesajul Conferinței era unul foarte clar: „Schimbările necesare s-ar 
produce numai prin schimbarea atitudinii și a comportamentului nostru.” 
„Summitul Pământului” a pus bazele mai multor acorduri interneționale 
privind protecția mediului înconjurător: 
 Agenda 21 — un plan de acţiuni pentru dezvoltarea durabilă; 
 Declaraţia de la Rio privind mediul și dezvoltarea; 
 Declaraţia privind principiile în domeniul forestier; 
 Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările 

climatice; 
 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind diversitatea biologică- 

Conservarea biodiversității este mai mult decât o problemă estetică 
sau morală; este esențială pentru sănătatea și economia noastră. 
Pierderea speciilor amenință resursele naturale de care depinde 
dezvoltarea durabilă 

 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea 
deșertificării. 

 Summitul de la Rio (1992) a elaborat un plan de acţiune („Agenda 
21”). Obiectivul principal al Agendei era să se asigure că dezvoltarea 
lumii are un caracter durabil. Un alt obiectiv al Agendei era să 
contribuie la eliminarea sărăciei din întreaga lume printr-o bună 
gestionare a resurselor naturale, îmbunătățirea calității vieții prin 
asigurarea accesului la adăpost, apă curată, canalizare și tratarea 
deșeurilor solide. De asemenea, s-a urmărit utilizarea durabilă a 
resurselor globale și regionale, cum ar fi atmosfera, mările, apa 
dulce și organismele marine. Scopul final era îmbunătățirea 
gestionării substanțelor chimice și a deșeurilor.  

 
3 Jarvie M. E., 2016, Brundtland Report, Encyclopædia Britannica, May 20, 2016,  
https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report, ACCESS DATE: January 14, 2021 
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Figura 2. Rio de Janeiro 
 
Au fost și câteva aspecte controversate. Printre acestea amintim: 

problemele populației, protecția pădurilor, deșertificarea, finanțarea și 
supravegherea implementării Agendei 21. 

 
Cuprinsul Agendei 21: 
 
1. PREAMBUL 
SECȚIUNEA I. DIMENSIUNI SOCIALE ȘI ECONOMICE 
2 COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ACCELERAREA 

DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ȚĂRILE DE   DEZVOLTARE ȘI POLITICILE 
NAȚIONALE CONEXE 

3 LUPTAȚI CONTRA SĂRĂCIEI 
4 MODIFICAREA MODURILOR DE CONSUM 
5 DINAMICA DEMOGRAFICĂ ȘI DURABILITATEA 
6 PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII 
7 PROMOVAREA UNUI MODEL DE LOCUIRE UMAN DURABIL 
8 INTEGRAREA PROCESULUI DE DECIZIE DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE 

 
SECȚIUNEA II. CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR ÎN 

SCOPURI DE DEZVOLTARE 
9 PROTECȚIA ATMOSFEREI 
10 PROIECTAREA INTEGRATĂ A PLANIFICĂRII ȘI MANAGEMENTULUI 

TERENULUI 
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11 LUPTA ÎMPOTRIVA DESPĂDURIRILOR 
12 MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR FRAGILE: LUPTA ÎMPOTRIVA 

DESERTIFICĂRII ȘI A SECETEI 
13 GESTIONAREA ECOSISTEMELOR FRAGILE: DEZVOLTARE DURABILĂ 

A MUNȚILOR 
14 PROMOVAREA DEZVOLTĂRII AGRICOLE ȘI RURALE 

DURABILE  
     DOMENII DE ACTIVITATE 
14A. Revizuirea, planificarea și programarea integrată a politicilor 

agricole, luând în considerare caracterul multifuncțional al agriculturii 
și, în special, importanța acesteia pentru securitatea alimentară și 
dezvoltarea durabilă 

14B. Participarea populației și dezvoltarea resurselor umane pentru o 
agricultură viabilă 

14C. Sisteme de operare și producție îmbunătățite 
14D. Utilizarea terenului în agricultură: planificare, informare și educație 
14E. Conservarea și regenerarea terenurilor 
14F. Utilizarea apei pentru producția durabilă de alimente și dezvoltarea 

rurală 
14G. Conservarea și utilizarea rațională a resurselor genetice vegetale 

pentru hrană și agricultură durabilă 
14H. Conservarea și utilizarea rațională a resurselor genetice animale 

pentru o agricultură viabilă 
14I. Managementul integrat al dăunătorilor și controlul fitosanitar în 

agricultură 
14J. Promovarea sistemelor fitotrofice durabile pentru creșterea 

producției de alimente 
14K. Diversificarea energiei rurale pentru îmbunătățirea productivității 
14L. Evaluarea efectelor radiațiilor ultraviolete asupra plantelor și 

animalelor datorate epuizării stratului  de ozon stratosferic 
15 CONSERVAREA DIVERSITĂȚII BIOLOGICE 
16 MANAGEMENTUL ECOLOGIC AL TEHNOLOGIILOR BIO 
17 PROTECȚIA OCEANELOR ȘI A TUTUROR MĂRILOR - INCLUSIV 

MĂRILE ÎNCHISE ȘI SEMIÎNCHISE - ȘI ZONELE DE COASTĂ ȘI 
PROTECȚIA, UTILIZAREA RACIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA 
RESURSELOR BIOLOGICE ALE LOR 

18 PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ DULCE ȘI CALITATEA LOR: 
APLICAREA ABORDĂRILOR INTEGRATE LA DEZVOLTAREA, 
GESTIONAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ 

19 GESTIONAREA ECOLOGICĂ A  SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE, 
INCLUSIV PREVENIREA TRAFICULUI INTERNAȚIONAL ILICIT DE 
PRODUSE TOXICE ȘI PERICOLOASE 
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20 GESTIONAREA ECOLOGICĂ RAȚIONALĂ A DEȘEURILOR 
PERICULOASE, INCLUSIV PREVENIREA TRAFICULUI INTERNAȚIONAL 
DE DEȘEURI PERICULOASE 

21 GESTIONAREA ECOLOGICĂ RAȚIONALĂ A DEȘEURILOR SOLIDE ȘI A 
PROBLEMELOR LEGATE DE APE REZIDUALE 

22 GESTIONAREA SIGURĂ ȘI ECOLOGICĂ A DEȘEURILOR RADIOACTIVE 
SECȚIUNEA III. CONSOLIDAREA ROLULUI PRINCIPALELOR GRUPURI 
23 PREAMBUL 
24 ACȚIUNE GLOBALĂ ÎN FAVOAREA PARTICIPĂRII FEMEILOR LA 

DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI ECHITABILĂ 
25 ROLUL COPIILOR ȘI TINERILOR ÎN PROMOVAREA DEZVOLTĂRII 

DURABILE 
26 RECUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA ROLULUI POPULAȚIILOR 

INDIGENE ȘI AL COMUNITĂȚILOR LOR 
27 CONSOLIDAREA ROLULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE: 

PARTENERI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
28 INIȚIATIVELE AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN SPRIJINUL ACȚIUNII 21 
29 CONSOLIDAREA ROLULUI MUNCITORILOR ȘI AL SINDICATELOR LOR 
30 CONSOLIDAREA ROLULUI COMERȚULUI ȘI AL INDUSTRIEI  
31 COMUNITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ 
32 CONSOLIDAREA ROLULUI FERMIERILOR 
 
SECȚIUNEA IV. MIJLOACE DE EXECUTARE 
33 RESURSE FINANCIARE ȘI MECANISME 
34 TRANSFERUL TEHNOLOGIILOR ECOLOGICE RAȚIONALE, 

COOPERARE ȘI CREARE DE CAPACITĂȚI 
 
35 ȘTIINȚA ÎN SERVICIUL DEZVOLTĂRII DURABILE 
DOMENII DE ACTIVITATE  
35A. Consolidarea bazei științifice pentru un management durabil 
35B. Promovarea inteligentă a întrebărilor științifice 
35C. Ameliorarea evaluării științifice pe termen lung 
35D. A întări capacitatea științifică 
 
36 PROMOVAREA EDUCAȚIEI, CONȘTIENTIZĂRII PUBLICE ȘI 

FORMĂRII 
DOMENII DE ACTIVITATE  
36A. Reorientați educația spre dezvoltare durabilă 
36B. Conștientizarea publicului 
36C. Promovează instruirea 
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37 MECANISME NAȚIONALE ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU 
CONSTRUIREA CAPACITĂȚILOR  ÎN ȚĂRI ÎN DEZVOLTARE 

38 ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE INTERNAȚIONALE 
39 INSTRUMENTE ȘI MECANISME JURIDICE INTERNAȚIONALE 
40 INFORMAȚII PENTRU DECIZIE 
În 1993, UNCED a creat Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CDD), care 

avea misiunea de a monitoriza punerea în aplicare a Agendei 21. 
UNESCO era responsabilă de aplicarea capitolului 35 (Ştiinţa în serviciul 

DD) şi 36 (EDD) din „Agenda 21”. 
 
Vom realiza o sinteză a capitolului 14, privind promovarea dezvoltării 

agricole și rurale durabile 
14 PROMOVAREA DEZVOLTĂRII AGRICOLE ȘI RURALE 

DURABILE  
     DOMENII DE ACTIVITATE 
14A. Revizuirea, planificarea și programarea integrată a politicilor 

agricole, luând în considerare caracterul multifuncțional al agriculturii 
și, în special, importanța acesteia pentru securitatea alimentară și 
dezvoltarea durabilă 
 Elaborarea de politici agricole și de programe pe termen mediu și 

lung; 
 Evaluarea implicațiilor politicilor agricole asupra siguranței 

alimentare, care trebuie să conducă la creșterea sensibilă și 
durabilă a producției agricole; 

 Deciziile politice solide în comerțul internațional și mișcările de 
capital necesită, de asemenea, acțiuni pentru a depăși: a) lipsa de 
conștientizare a costurilor ecologice ale anumitor politici sectoriale 
și macroeconomice și, prin urmare, a riscului pe care îl prezintă 
pentru dezvoltarea durabilă; b) abilități și experiență insuficiente 
în integrarea factorilor de durabilitate în politici și programe; și c) 
lipsa instrumentelor adecvate de analiză și monitorizare; 

14B. Participarea populației și dezvoltarea resurselor umane pentru o 
agricultură viabilă 

 Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la rolul 
pe care îl poate juca participarea populației și a organizațiilor 
populare, inclusiv grupuri de femei, tineri, populațiile indigene, 
comunități locale și fermieri mici, în agricultura durabilă și 
dezvoltarea rurală ; 

 Asigurați-vă că populația rurală, în special femeile, micii fermieri, 
persoanele fără pământ și indigenii, au acces echitabil la resursele 
funciare, de apă și de pădure, precum și la tehnologii, finanțe și 
resurse, canale de marketing, procesare și distribuție; 
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 Consolidarea și dezvoltarea capacităților de management și 
interne ale organizațiilor populației rurale și ale serviciilor de 
extindere și descentralizarea deciziilor pe cât posibil. 

14C. Sisteme de operare și producție îmbunătățite 
 Îmbunătățirea productivității agricole într-un mod durabil din 

punct de vedere ecologic și creșterea diversificării, eficienței, 
securității alimentare și a veniturilor rurale, asigurând, în același 
timp, că riscurile pentru ecosistem sunt reduse la minimum. 

 Creșterea autonomiei fermierilor pentru dezvoltarea și 
îmbunătățirea infrastructurii rurale și facilitarea transferului de 
tehnologii ecologice adecvate pentru sisteme agricole și de 
producție integrate, inclusiv tehnici indigene și utilizarea durabilă 
a proceselor biologice și ecologice, cum ar fi agroforesteria, 
conservarea și gestionarea durabilă a mediului a faunei sălbatice, 
acvaculturii, pisciculturii de apă dulce și creșterea animalelor. 

 Crearea de locuri de muncă agricole și neagricole, în special 
pentru cei săraci și cei care trăiesc în zone marginale, luând în 
considerare alte mijloace de trai oferite, în special în zonele aride. 

14D. Utilizarea terenului în agricultură: planificare, informare și educație 
 Armonizarea procedurilor de planificare, implicarea fermierilor în 

procesul de planificare, colectarea datelor privind resursele 
funciare, proiectarea și crearea bazelor de date, definirea zonelor 
cu potențial comparabil, identificarea problemelor și valorilor care 
trebuie să fie luate în considerare la stabilirea mecanismelor de 
încurajare a utilizării eficiente și ecologice a resurselor. 

 Înființarea de organisme naționale și locale de planificare agricolă 
responsabile de stabilirea priorităților, canalizarea resurselor și 
executarea programelor. 

14E. Conservarea și regenerarea terenurilor  
 Până în anul 2000, inițiați sau reînnoiți, după caz, anchete 

naționale ale resurselor funciare care indică localizarea, amploarea 
și gravitatea degradării terenurilor; 

 Pregătiți și implementați politici și programe cuprinzătoare care 
vizează reabilitarea terenurilor degradate și conservarea zonelor 
cu risc, îmbunătățirea planificării generale, gestionării și utilizării 
resurselor funciare și păstrarea fertilității solului pentru a asigura o 
dezvoltare agricolă viabilă. 

14F. Utilizarea apei pentru producția durabilă de alimente și dezvoltarea 
rurală (vezi cap.18) 

14G. Conservarea și utilizarea rațională a resurselor genetice vegetale 
pentru hrană și agricultură durabilă 
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 Finalizați cât mai curând posibil prima regenerare și duplicare în 
condiții de siguranță a tuturor colecțiilor ex situ existente, la nivel 
global; 

 Colectează și studiază plante utile pentru creșterea producției de 
alimente, prin activități comune, inclusiv activități de formare, prin 
rețele de instituții care lucrează în colaborare; 

 Până în anul 2000, să adopte o politică și să consolideze sau să 
pună în aplicare programe pentru a asigura conservarea 
resurselor genetice vegetale in situ, în cultură și ex situ, precum și 
utilizarea rațională a acestora în sectorul agroalimentar și să le 
integreze în strategii și programe pentru o agricultură durabilă; 

 Luarea măsurilor adecvate pentru a asigura o distribuție echitabilă 
și echitabilă a beneficiilor rezultate din progresele în cercetarea și 
dezvoltarea hibridizării între surse și utilizatorii resurselor genetice 
vegetale. 

14H. Conservarea și utilizarea rațională a resurselor genetice animale 
pentru o agricultură viabilă 
 Enumerați și descrieți cât mai complet posibil toate rasele de animale 

utilizate pentru recoltarea animalelor și începeți un program de 
acțiune de zece ani; 

 Elaborați și implementați programe de acțiune pentru identificarea 
raselor expuse riscului, specificând natura riscului și măsurile 
adecvate de conservare; 

 Elaborați și desfășurați programe de expansiune pentru rasele 
indigene pentru a garanta supraviețuirea acestora și pentru a 
preveni înlocuirea acestora cu rase exotice sau rase rezultate din 
încrucișare. 

14I. Managementul integrat al dăunătorilor și controlul fitosanitar în 
agricultură 

 Îmbunătățirea și instalarea, până cel târziu în anul 2000, a 
serviciilor de protecție a plantelor și de sănătate animală care 
includ mecanisme de limitare a distribuției și utilizării pesticidelor 
și de aplicare a Codului internațional de conduită privind 
distribuirea și utilizarea pesticidelor; 

 Consolidarea sau inițierea de programe pentru a aduce practicilor 
integrate de gestionare a dăunătorilor către fermieri prin rețele de 
fermieri, servicii de extindere și instituții de cercetare; 

 Până cel târziu în 1998, să creeze rețele operaționale și interactive 
între fermieri, cercetători și servicii de extindere pentru a promova 
și dezvolta gestionarea integrată a dăunătorilor. 

14J. Promovarea sistemelor fitotrofice durabile pentru creșterea 
producției de alimente 



 

31 

 

 Până cel târziu în anul 2000, implementează și continuă, în toate 
țările, abordarea fitotrofică integrată și optimizează accesul la 
îngrășăminte și alte surse de fitoalimente; 

 Până cel târziu în anul 2000, să creeze și să mențină o 
infrastructură instituțională și umană capabilă să îmbunătățească 
procesul decizional în materie de productivitate a solului; 

 Dezvoltă cunoștințe naționale și internaționale și le face accesibil 
fermierilor, agenților de extindere, planificatorilor și managerilor 
cu privire la tehnici și strategii ecologice și noi, ecologice, pentru 
gestionarea fertilității solului, pentru a aplică-le la promovarea 
agriculturii viabile. 

14K. Diversificarea energiei rurale pentru îmbunătățirea productivității 
 Până cel târziu în anul 2000, inițierea și încurajarea în comunitățile 

rurale a unui proces de tranziție energetică rațională din punct de 
vedere ecologic, asigurând tranziția de la surse de energie 
nesustenabile la surse de energie structurate și diversificate, oferind 
acestor comunități accesul la alte surse de energie noi și 
regenerabile; 
 Creșterea aporturilor de energie disponibile gospodăriilor rurale și 

a nevoilor agroindustriale prin planificare și transferul și 
dezvoltarea tehnologiilor adecvate; 

 Implementarea programelor de autosuficiență în zonele rurale, 
promovând dezvoltarea rațională a surselor regenerabile de 
energie și utilizarea mai eficientă a energiei. 

14L. Evaluarea efectelor radiațiilor ultraviolete asupra plantelor și 
animalelor datorate epuizării stratului  de ozon stratosferic. 
Realizarea de cercetări pentru a determina efectele radiației 
ultraviolete crescute care rezultă din epuizarea stratului de ozon 
stratosferic pe suprafața pământului și asupra plantelor și animalelor 
în regiunile afectate și impactul acesteia asupra agriculturii și 
elaborarea, după caz, de strategii pentru a atenua efectele adverse. 

În continuare, vom prezenta o sinteză a capitolului 35 ȘTIINȚA ÎN 
SERVICIUL DEZVOLTĂRII DURABILE: 

DOMENII DE ACTIVITATE 
35A. Consolidarea bazei științifice pentru un management durabil 

 Extinderea pe scară largă a bazei științifice și consolidarea 
capacităților și resurselor științifice și de cercetare - în special a 
celor din țările în curs de dezvoltare - în sectoare legate de mediu 
și dezvoltare; 

 Formularea politicilor de mediu și dezvoltare bazate pe cele mai 
bune cunoștințe științifice și evaluări și luând în considerare 
necesitatea consolidării cooperării internaționale și a 
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incertitudinilor relative implicate în diferitele procese și opțiuni 
implicate; 

 Interacțiunea dintre știință și luarea deciziilor, aplicând principiul 
precauției acolo unde este necesar, pentru a modifica tiparele 
actuale de producție și consum și pentru a câștiga timp pentru a 
reduce incertitudinea cu privire la opțiunile politice a ține minte; 

 Consolidarea cunoștințelor, în special a cunoștințelor locale și 
indigene, și aplicarea acestora la capacitățile diferitelor medii și 
culturi, pentru a atinge niveluri durabile de dezvoltare, ținând 
seama de interacțiunile la nivel național, regional și internațional; 

 Îmbunătățirea cooperării între oamenii de știință prin promovarea 
programelor și activităților de cercetare interdisciplinară; 

 Participarea populației la definirea priorităților și la luarea deciziilor 
privind dezvoltarea durabilă. 

 
35B. Promovarea inteligentă a întrebărilor științifice 

 Realizarea de programe de cercetare care vizează o mai bună 
înțelegere a modului în care capacitatea de transport a 
Pământului este condiționată de sistemele sale naturale, cum ar 
fi ciclurile biogeochimice, atmosfera/hidrosfera/litosfera/sistemul 
criosferei, biosfera și diversitatea biologică, sistemul 
agroecologice și alte ecosisteme terestre și acvatice; 

 Dezvoltarea și aplicarea de noi instrumente analitice și de 
prognoză pentru a studia cu o mai mare precizie influența 
crescândă a intervenției umane, deliberată sau nu, și tendințele 
demografice asupra sistemelor naturale ale Pământului, și pentru 
a măsura efectele și consecințele acestei intervenții și ale acestei 
dinamici; 

 Reluarea studiului fenomenelor fizice, economice și sociale 
pentru a înțelege mai bine efectele comportamentului economic 
și social asupra mediului, în special degradarea mediului, atât la 
nivelul economiilor naționale, cât și la nivelul Economia Mondial. 

35C. Ameliorarea evaluării științifice pe termen lung 
 Principalul obiectiv este de a stabili evaluări ale stării 

cunoștințelor și tendințelor în problemele cheie de mediu și 
dezvoltare la nivel național, subregional, regional și global, 
bazându-se pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile, 
pentru a dezvolta diverse strategii, inclusiv practici tradiționale 
locale, care să fie aplicate, în timp și spațiu, la scara necesară 
pentru formularea de politici pe termen lung. 

35D. A întări capacitatea științifică 



 

33 

 

 Îmbunătățirea educației, formării și a resurselor locale de 
cercetare și dezvoltare și dezvoltarea resurselor umane în 
disciplinele științifice de bază și în științele mediului, utilizând 
cunoștințele tradiționale și locale, acolo unde este cazul, în 
termeni de durabilitate; 

 Creșterea semnificativă până în anul 2000 numărul oamenilor de 
știință - în special în ceea ce privește femeile - în țările în curs de 
dezvoltare în care acest număr este în prezent insuficient; 

 Reducerea dramatică a exodului oamenilor de știință din țările în 
curs de dezvoltare și încurajează-i pe cei care au plecat să se 
întoarcă în țările lor; 

 Îmbunătățirea accesului oamenilor de știință și a factorilor de 
decizie la informațiile relevante, având ca obiectiv și creșterea 
gradului de conștientizare a publicului și creșterea participării 
acestora la luarea deciziilor; 

 Implicarea oamenilor de știință în programele de cercetare de 
mediu și dezvoltare la nivel național, regional și global, inclusiv 
cercetare multidisciplinară; 

 Să permită oamenilor de știință din țările în curs de dezvoltare să 
se actualizeze periodic cu privire la inovațiile din domeniile lor de 
cunoaștere respective. 

 
Vom prezenta, în continuare, o sinteză a capitolului 36 

PROMOVAREA EDUCAȚIEI, A SENSIBILIZĂRII PUBLICE ȘI A 
FORMĂRII 

Propunerile documentului au la bază recomandările Conferinței 
interguvernamentale de la Tbilisi privind educația relativă la mediul 
înconjurător, organizată de către UNESCO și PNUE. 

DOMENII DE ACTIVITATE 
36. A. A reorienta educația către dezvoltarea durabilă 
Obiective: 
a) Aprobă recomandările emise de Conferința mondială privind 

educația pentru toți (Jomtien, Tailanda, 5-9 martie 1990) privind 
îndeplinirea nevoilor educaționale de bază: pentru a se asigura că cel puțin 
80% dintre fete și 80% dintre băieții de vârstă școlară primară primesc 
educație primară, indiferent dacă sunt formale sau nu, și să reducă rata 
analfabetismului adulților la jumătate cel puțin de la nivelul său din 1990.  

(b) să se asigure că toate sectoarele societății din întreaga lume sunt 
conștiente de problemele de mediu și de dezvoltare cât mai curând posibil; 

(c) accesul la educația relativă la mediu și dezvoltare legată de 
educația socială a tuturor grupurile de populație, de la vârsta școlii primare 
până la vârsta adultă; 
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d) Promovarea integrării conceptelor de mediu și dezvoltare, inclusiv 
demografie, în toate programele educaționale, în special analiza cauzelor 
principalelor probleme de mediu și dezvoltare într-un context local, prin 
folosind cele mai bune dovezi științifice disponibile și alte surse adecvate de 
cunoaștere pentru a face acest lucru, cu un accent deosebit pe dezvoltarea 
factorilor de decizie la toate nivelurile. 

Activități 
a. Elaborarea de strategii naționale pe baza recomandărilor 

Conferinței mondiale privind educația pentru toți (Jomtien, 
Tailanda, 5-9 martie 1990); 

b. Elaborarea sau actualizarea unor strategii pentru a integra 
mediul și dezvoltarea în toate aspectele educației la toate 
nivelurile în următorii trei ani; 

c. Țările sunt încurajate să creeze organe naționale de 
consultare și coordonare sau mese rotunde privind educația 
ecologică; 

d. Autoritățile educaționale sunt încurajate să stabilească 
programe de formare prealabilă sau continuă - sau să sprijine 
dezvoltarea acestor programe - pentru toți profesorii, 
administratori și planificatori educaționali, precum și educatori 
non-formali din toate sectoarele; astfel de programe ar trata 
natura și metodele educației pentru mediu și dezvoltare și se 
vor baza pe experiența organizațiilor neguvernamentale în 
acest domeniu; 

e. Autoritățile competente ar trebui să se asigure că fiecare 
școală este sprijinită în elaborarea planurilor de lucru pentru 
activitatea de mediu, cu participarea studenților și a cadrelor 
didactice. 

f. Autoritățile educaționale ar trebui să promoveze metode de 
predare dovedite și dezvoltarea de metode inovatoare 
adecvate pentru diferite medii educaționale. 

g. În următorii doi ani, organizațiile Organizației Națiunilor Unite 
ar trebui să întreprindă o revizuire cuprinzătoare a 
programelor lor de educație, inclusiv formarea și 
conștientizarea publicului, să reevalueze prioritățile și să aloce 
din nou resurse. 

h. Este necesar să se consolideze, în următorii cinci ani, 
schimbul de informații prin îmbunătățirea tehnicilor și 
mijloacelor de acțiune necesare pentru a promova educația și 
conștientizarea publicului în domeniul mediului și dezvoltării. 

i. Țările ar putea sprijini activitățile și rețelele din învățământul 
superior și din sectorul terțiar pentru educația pentru mediu și 
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dezvoltare. Cursurile interdisciplinare ar trebui să fie accesibile 
tuturor studenților. 

j. Țările ar putea consolida sau înființa centre de excelență 
naționale sau regionale specializate în cercetare și educație 
interdisciplinară în domeniul științelor mediului și dezvoltării, 
drept și gestionarea problemelor ecologice specifice. 

k. Țările ar trebui să faciliteze și să promoveze activități de 
educație non-formală la nivel local, regional și național, 
cooperând cu educatori non-formali și organizații comunitare 
și sprijinindu-le eforturile. 

l. Promovarea unei game largi de programe de educație a 
adulților în vederea asigurării învățării pe tot parcursul vieții în 
probleme de mediu și dezvoltare, cu o atenție deosebită la 
problemele locale din activitățile din școlile elementare și 
secundare. 

m. A consolida posibilitățile oferite femeilor din disciplinele 
netradiționale și pentru a elimina stereotipurile la care sunt 
supuse în programele educaționale. 

n. A afirma, prin măsuri legislative, dreptul popoarelor indigene 
de a-și folosi experiența și înțelegerea factorilor de dezvoltare 
durabilă pentru a-i integra în educație și formare; 

o. Prin intermediul agențiilor relevante, Organizația Națiunilor 
Unite ar putea juca un rol în monitorizarea și evaluarea 
deciziilor Conferinței legate de educație și conștientizare. 

36.B. Sensibilizarea publicului 
Obiectivul urmărit: conștientizarea publicului, ca parte integrantă și 
esențială a unui efort educațional global menit să consolideze 
atitudinile, valorile și activitățile în concordanță cu dezvoltarea 
durabilă. 
Activități: 
(a) Țările ar trebui să consolideze sau să înființeze noi organisme 
consultative cu privire la informațiile de mediu și dezvoltare și să 
coordoneze activitățile cu cele ale ONU, în special ale organizațiilor 
neguvernamentale, agențiile guvernamentale și principalele mass-
media.  
(b) Ar trebui efectuate anchete sistematice ale rezultatelor campaniilor 
de conștientizare, ținând seama în mod corespunzător de nevoile și 
contribuțiile anumitor grupuri din cadrul comunităților; 
c) Țările și organizațiile regionale ar trebui încurajate, după caz, să 
furnizeze servicii de informare de mediu și de dezvoltare pentru a 
sensibiliza toate grupurile, inclusiv sectorul privat și, în special, pentru 
factorii de decizie, a importanței acestor probleme; 
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d) Țările ar trebui să încurajeze instituțiile de învățământ de la toate 
nivelurile, în special la nivel terțiar, să contribuie mai mult la 
conștientizarea generală. Materialele didactice de toate tipurile și 
destinate tuturor persoanelor ar trebui să se bazeze pe cele mai bune 
informații științifice disponibile, inclusiv științele naturii, științele 
comportamentale și științele sociale, luând în considerare dimensiunile 
estetice și etice; 
e) Țările și sistemul Națiunilor Unite ar trebui să stabilească legături 
de cooperare cu mass-media, precum și cu sectoarele de divertisment 
și publicitate, angajându-se în dezbateri menite să valorifice 
experiența lor pentru a contura comportamentul și modelele publice 
de consum și să folosească pe larg metodele lor.  
f) Țările ar trebui să dezvolte mijloacele de a utiliza tehnici moderne 
de comunicare, astfel încât să ajungă în mod eficient la toate 
sectoarele populației.  
g) Țările ar trebui să sprijine activitățile de recreere și turism ecologice 
și utilizarea deplină a muzeelor, a siturilor de patrimoniu, a grădinilor 
zoologice, a grădinilor botanice, a parcurilor naționale și a zonelor 
protejate; 
(h) Țările ar trebui să încurajeze organizațiile neguvernamentale să se 
intereseze mai mult de problemele de mediu și de dezvoltare, lansând 
inițiative comune de sensibilizare și îmbunătățind schimburile cu 
diferite sectoare ale societății; 
i) Țările și sistemul Națiunilor Unite ar trebui să-și intensifice 
interacțiunea prin implicarea, acolo unde este posibil, a populației 
indigene în gestionarea, planificarea și îmbunătățirea mediului local și 
prin promovarea diseminării cunoștințelor tradiționale și transmise de 
societate folosind mijloace bazate pe obiceiurile locale, în special în 
zonele rurale, și punând mijloacele electronice la dispoziția acestor 
activități acolo unde este necesar; 
j) UNICEF, UNESCO, PNUD și ONG-urile ar trebui să creeze programe 
de sprijin destinate implicării tinerilor și copiilor în probleme legate de 
mediu și dezvoltare, în special prin audierea de copii și tineri; 
k) Țările, ONU și ONG-urile ar trebui să încurajeze mobilizarea atât a 
bărbaților, cât și a femeilor în campaniile de conștientizare, subliniind 
rolul familiei în activitățile ecologice, precum și contribuția femeilor la 
transmitere cunoașterea și valorile sociale și în dezvoltarea resurselor 
umane; 
l) Publicul ar trebui să fie mai conștientizat de consecințele violenței în 
societate. 
36.C. Promovarea formării 
Obiective: 



 

37 

 

(a) să stabilească sau să consolideze programe de formare 
profesională care să răspundă nevoilor de mediu și de dezvoltare și 
să ofere acces garantat la oportunități de formare, indiferent de 
condiția socială, sex, vârstă, rasă sau religie; 

(b) să creeze o forță de muncă flexibilă și adaptabilă de diferite 
vârste, dotată cu mijloacele necesare pentru a face față 
problemelor în creștere de mediu și de dezvoltare și schimbărilor 
rezultate din tranziția către o societate stabilă; 

(c) Consolidarea capacităților naționale, în special în domeniul 
educației și formării științifice, pentru a permite guvernelor, 
angajatorilor și lucrătorilor să își atingă obiectivele de mediu și 
dezvoltare și să faciliteze transferul și asimilarea „noi tehnologii și 
procese tehnice care sunt ecologice, acceptabile din punct de 
vedere social și bine adaptate; 

d) Asigurați-vă că toate ideile bazate pe mediu și ecologie sunt 
integrate la toate nivelurile organelor de management și în toate 
sectoarele managementului tehnic, inclusiv marketingul, producția 
și finanțele. 

Activități: 
(1) Identificarea, de către fiecare țară, a nevoilor de formare a forței 

de muncă și stabilirea de măsuri pentru a satisface aceste nevoi.  
(2) Programele de formare și dezvoltare personală ar trebui să includă 

tehnici și informații relevante pentru punerea în aplicare a 
dezvoltării durabile în toate etapele de luare a politicilor și de luare 
a deciziilor.  

(3) Țările și instituțiile de învățământ ar trebui să încorporeze 
problemele de mediu și de dezvoltare în programele de formare 
existente și să încurajeze schimbul de metodologii și evaluări 
conexe. 

(4) Țările ar trebui să se asigure că toate sectoarele societății includ 
un element de gestionare a mediului în toate activitățile de 
formare în acest domeniu, cu accent pe dobândirea imediată a 
calificărilor necesare prin formare profesională și sarcini de 
management pe termen scurt furnizate de școală și la locul de 
muncă.  

(5) Țările ar trebui să consolideze sau să instituie programe de 
formare practică pentru absolvenții școlilor profesionale, școlilor 
secundare și universităților din toate țările, pentru a le permite să 
răspundă cerințelor pieței muncii și asigură suficiente mijloace de 
existență.  

(6) Guvernele sunt încurajate să se consulte cu persoanele care se 
găsesc izolate geografic, cultural sau social pentru a determina 
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pregătirea de care au nevoie pentru a putea contribui în 
continuare la dezvoltarea unor tehnici și stiluri de viață acceptabile 
și durabile. 

(7) Guvernele, industria, sindicatele și consumatorii trebuie să se 
străduiască să promoveze înțelegerea relației dintre un mediu 
sănătos și practicile de afaceri sănătoase. 

(8) Țările ar trebui să creeze un serviciu de tehnicieni de mediu 
instruiți și recrutați la nivel local, care să poată asigura populației 
locale și comunităților, în special în zonele urbane și rurale 
defavorizate, serviciile de care au nevoie, începând cu prin 
îngrijirea primară către mediu. 

(9) Guvernele ar trebui să faciliteze accesul, analiza și utilizarea 
eficientă a informațiilor și cunoștințelor disponibile despre mediu și 
dezvoltare.  

(10) Agențiile de ajutor ar trebui să consolideze componenta de 
formare a tuturor proiectelor de dezvoltare, subliniind abordarea 
multidisciplinară, promovând conștientizarea și oferind mijloacele 
necesare pentru a dobândi capacitățile necesare pentru a asigura 
trecerea la o societate stabilă.  

(11) Rețelele existente ale organizațiilor angajatorilor și ale lucrătorilor, 
ale asociațiilor industriale și ale organizațiilor neguvernamentale ar 
trebui să faciliteze schimbul de experiență cu privire la programele 
de formare și sensibilizare. 

(12) În cooperare cu organizațiile internaționale relevante, guvernele 
ar trebui să dezvolte și să pună în aplicare strategii pentru a 
aborda amenințările de mediu și situațiile de urgență la nivel 
național, regional și local, cu accent pe programe de formare 
practică accelerate și de conștientizare pentru a îmbunătăți 
planificarea în avans. 

(13) Sistemul Națiunilor Unite ar trebui să-și extindă programele de 
formare, în special în materie de mediu, și activitățile sale de 
sprijin pentru organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor. 

36.C. Promovarea formării 
Obiective 
(a) să stabilească sau să consolideze programe de formare 

profesională care să răspundă nevoilor de mediu și de dezvoltare și să ofere 
acces garantat la oportunități de formare, indiferent de condiția socială, 
sex, vârstă, rasă sau religie; 

(b) să creeze o forță de muncă flexibilă și adaptabilă de diferite 
vârste, echipată cu mijloacele necesare pentru a face față problemelor în 
creștere de mediu și de dezvoltare și schimbărilor rezultate din tranziția 
către o societate stabilă; 
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(c) Consolidarea capacităților naționale, inclusiv în domeniul educației 
și formării științifice, pentru a permite guvernelor, angajatorilor și 
lucrătorilor să își atingă obiectivele de mediu și dezvoltare și să faciliteze 
transferul și asimilarea „noi tehnologii și procese tehnice care sunt 
ecologice, acceptabile din punct de vedere social și bine adaptate; 

d) Considerațiile bazate pe respectul pentru mediu și ecologie sunt 
integrate la toate nivelurile organelor de management și în toate domeniile 
managementului tehnic, inclusiv marketingul, producția și finanțele. 

Activități 
(1) Țările, cu sprijinul sistemului Organizației Națiunilor Unite, ar 

trebui să își identifice nevoile de formare a forței de muncă și să ia 
în considerare măsuri pentru a satisface aceste nevoi.  

(2) Organismele profesionale naționale sunt încurajate să dezvolte 
sau să își revizuiască atent codurile de etică și de conduită, astfel 
încât să își consolideze obligațiile și angajamentele de mediu. 
36.16 Țările și instituțiile de învățământ ar trebui să încorporeze 
problemele de mediu și de dezvoltare în programele de formare 
existente și să încurajeze schimbul de metodologii și evaluări 
conexe. 

(3) Este necesar să se consolideze capacitatea de formare în 
managementul mediului și să se creeze programe specializate de 
„formare a formatorilor” pentru a îmbunătăți formarea oferită la 
nivel național și întreprindere.  

(4) Trebuie instituite programe de formare și recalificare pentru a 
răspunde ajustărilor structurale care au un impact asupra ocupării 
forței de muncă și a competențelor necesare. 

(5) Guvernele sunt încurajate să se consulte cu persoanele care se 
găsesc izolate geografic, cultural sau social pentru a determina 
pregătirea de care au nevoie pentru a putea contribui în 
continuare la dezvoltarea unor tehnici și stiluri de viață acceptabile 
și durabile. 

(6) Guvernele, industria, sindicatele și consumatorii trebuie să se 
străduiască să promoveze înțelegerea relației dintre un mediu 
sănătos și practicile de afaceri sănătoase. 

(7) Țările ar trebui să creeze un serviciu de tehnicieni de mediu 
instruiți și recrutați la nivel local, care să poată asigura populației 
locale și comunităților, în special în zonele urbane și rurale 
defavorizate, serviciile de care au nevoie, începând cu prin 
îngrijirea primară către mediu. 

(8) Guvernele ar trebui să faciliteze accesul, analiza și utilizarea 
eficientă a informațiilor și cunoștințelor disponibile despre mediu și 
dezvoltare.  
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(9) Agențiile de ajutor ar trebui să consolideze componenta de 
formare a tuturor proiectelor de dezvoltare, subliniind abordarea 
multidisciplinară, promovând conștientizarea și oferind mijloacele 
necesare pentru a dobândi capacitățile necesare pentru a asigura 
trecerea la o societate stabilă.  

(10) Rețelele existente ale organizațiilor angajatorilor și ale lucrătorilor, 
ale asociațiilor industriale și ale organizațiilor neguvernamentale ar 
trebui să faciliteze schimbul de experiență cu privire la programele 
de formare și sensibilizare. 

(11) În cooperare cu organizațiile internaționale relevante, guvernele 
ar trebui să dezvolte și să pună în aplicare strategii pentru a 
aborda amenințările de mediu și situațiile de urgență la nivel 
național, regional și local, cu accent pe programe de formare 
practică accelerate și de conștientizare pentru a îmbunătăți 
planificarea în avans. 

(12) Sistemul Națiunilor Unite ar trebui să-și extindă programele de 
formare, în special în materie de mediu, și activitățile sale de 
sprijin pentru organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor. 

 
În vederea stabilirii unui parteneriat global nou și echitabil între state, 

recunoscând natura integrală și interdependentă a Pământului, Declarația 
de la Rio a proclamat 27 de principii care trebuiau respectate:4 
Principiul 1- Ființele umane se află în centrul preocupărilor pentru 
dezvoltarea durabilă. Ei au dreptul la o viață sănătoasă și productivă în 
armonie cu natura. 
Principiul 2- Statele au, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și cu 
principiile dreptului internațional, dreptul suveran de a le exploata resursele 
lor în conformitate cu propriile politici de mediu și de dezvoltare și 
responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau 
controlul nu cauzează daune mediului înconjurător al altor state sau zone 
dincolo de limitele jurisdicției naționale. 
Principiul 3- Dreptul la dezvoltare trebuie îndeplinit astfel încât să se 
îndeplinească în mod echitabil nevoile de dezvoltare și de mediu ale 
generațiilor prezente și viitoare. 
Principiul 4- Pentru a realiza o dezvoltare durabilă, protecția mediului va 
constitui o parte integrantă a procesului de dezvoltare și nu poate fi 
considerat izolat de acesta. 

 
4 United Nations, 12 august 1992, REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Annex I, RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT, A/CONF.151/26 (Vol. I), 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 
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Principiul 5 - Toate statele și toți oamenii vor coopera în sarcina esențială a 
eradicării sărăciei ca o cerință indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă, 
pentru a reduce diferențele privind nivelul nivelului de trai și să răspundă 
mai bine nevoilor majorității oamenilor lumii. 
Principiul 6- Situația și nevoile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare, în 
special, vor fi date cele mai puțin dezvoltate și cele mai vulnerabile din 
punct de vedere al mediului prioritate specială.  
Principiul 7- Statele vor coopera într-un spirit de parteneriat global pentru a 
conserva, a proteja și restabili sănătatea și integritatea ecosistemului 
Pământului.  
Principiul 8- Pentru a realiza o dezvoltare durabilă și o calitate a vieții mai 
înaltă pentru toți oamenii, statele ar trebui să reducă și să elimine tiparele 
de producție și consum nesustenabile și să promoveze politici demografice 
adecvate. 
Principiul 9- Statele ar trebui să coopereze pentru a consolida consolidarea 
capacităților endogene pentru dezvoltarea durabilă prin îmbunătățirea 
înțelegerii științifice prin schimburi de cunoștințe științifice și tehnologice și 
prin îmbunătățirea dezvoltării, adaptarea, difuzarea și transfer de 
tehnologii, inclusiv noi tehnologii inovatoare. 
Principiul 10 - Problemele de mediu sunt tratate cel mai bine cu participarea 
tuturor cetățenii preocupați, la nivelul relevant.  
Principiul 11- Statele adoptă o legislație de mediu eficientă.  
Principiul 12- Statele ar trebui să coopereze pentru a promova o solidaritate 
internațională și un sistem economic deschis,  care să ducă la creșterea 
economică și dezvoltare durabilă în toate țările, pentru a aborda mai bine 
problemele degradării mediului. 
Principiul 13 - Statele elaborează legislația națională privind răspunderea și 
despăgubirea pentru victimele poluării și a altor daune asupra mediului.  
Principiul 14 - Statele ar trebui să coopereze în mod eficient pentru a 
descuraja sau preveni mutarea și transferul către alte state a oricăror 
activități și substanțe care provoacă degradări severe ale mediului sau se 
dovedesc a fi dăunătoare pentru sănătate omului. 
Principiul 15 - Pentru a proteja mediul, abordarea de precauție trebuie să 
fie aplicate pe scară largă de către state în funcție de capacitățile lor.  
Principiul 16 - Autoritățile naționale ar trebui să depună eforturi pentru a 
promova internalizarea costurilor de mediu și utilizarea instrumentelor 
economice, luând în considerare abordarea pe care poluatorul ar trebui, în 
principiu, să o suporte poluarea, cu respectarea cuvenită a interesului 
public și fără a denatura comerțul și investițiile internaționale. 
Principiul 17- Evaluarea impactului asupra mediului, ca instrument național, 
trebuie efectuată pentru activitățile propuse care ar putea avea un impact 
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negativ semnificativ asupra mediului și care fac obiectul unei decizii a unei 
autorități naționale competente.  
Principiul 18 - Statele notifică imediat celelalte state cu privire la orice 
dezastru natural sau alte urgențe care sunt susceptibile de a produce 
efecte nocive bruște asupra mediu al acestor state.  
Principiul 19- Statele vor furniza notificări prealabile și în timp util și 
relevante informații către statele potențial afectate cu privire la activitățile 
care pot avea un efect negativ transfrontalier semnificativ asupra mediului 
și se va consulta cu acele state într-un stadiu incipient și cu bună credință. 
Principiul 20-  Femeile au un rol vital în managementul și dezvoltarea 
mediului. 
Principiul 21- Creativitatea, idealurile și curajul tinerilor din lume ar trebui 
mobilizate pentru a crea un parteneriat global pentru a realiza o dezvoltare 
durabilă și pentru a asigura un viitor mai bun pentru toți. Principiul 22- 
Indigenii și comunitățile lor și alte comunități locale au un rol vital în 
managementul și dezvoltarea mediului, datorită cunoștințelor și practicilor 
lor tradiționale. 
Principiul 23- Mediul și resursele naturale ale persoanelor sub asuprire, 
dominație și ocupație trebuie protejate. 
Principiul 24- Războiul este inerent distructiv pentru dezvoltarea durabilă. 
Principiul 25- Pacea, dezvoltare și protecția mediului sunt interdependente 
și indivizibile. 
Principiul 26- Statele își vor rezolva toate disputele de mediu în mod pașnic 
și prin mijloace adecvate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. 
Principiul 27- Statele și oamenii trebuie să coopereze cu bună credință și cu 
un spirit de parteneriat în îndeplinirea principiilor întruchipate în această 
declarație și în dezvoltarea în continuare a dreptului internațional în 
domeniul dezvoltării durabile. 

 
D. Declarația Mileniului a ONU (THE MILLENNIUM 

DECLARATION), 2000  
Declarația Mileniului a ONU, convenită la Summitul Mileniului (6-8 

septembrie 2000, la sediul ONU din New York), a rezumat acordurile și 
rezoluțiile ONU privind stabilirea a opt obiective de dezvoltare ale mileniului 
(Millennium development goals, MDG).  

Primele șapte obiective urmăresc reducerea sărăciei și al optulea 
urmărea stabilirea unui parteneriat global pentru dezvoltare (Hens & Nath, 
eds., 2005): 5 Fiecărui obiectiv i-au fost atașate indicatori concreți, care 
permit monitorizarea progresului realizat. 

 
5 Hens L., Nath B., eds., 2005, THE WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
The Johannesburg Conference, Springer, Dordrecht, The Netherlands, p. 8, 9-10. 
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Figura 3. Obiectivele dezvoltării mileniului (Millennium 

Development Goals), 
https://ncdalliance.org/ncds-and-the-millennium-development-goals 

 
(1) Eradicarea sărăciei extreme și a foametei 

• Reducerea la jumătate, între 1990 și 2015, a proporției 
persoanelor ale căror venituri este mai mică de 1 USD pe zi. 
• Reducerea la jumătate, între 1990 și 2015, a proporției 
persoanelor care suferă de foamete. 

(2) Realizarea învățământului primar universal 
 • Până în 2015, copiii de pretutindeni, deopotrivă băieți și fete, vor 
fi capabil să parcurgă un curs complet de învățământ primar. 

(3) Promovarea egalității de gen și dând o șansă persoanelor de sex 
feminin 

• Eliminarea disparității de gen în învățământul primar și secundar 
de preferință până în 2005 și la toate nivelurile educației până cel 
târziu în 2015. 

(4) Reducerea mortalității infantile 
• Între 1990 și 2015, reducerea cu două treimi a ratei mortalității 
sub cinci ani. 

(5) Îmbunătățirea sănătății materne 
• Între 1990 și 2015, reducerea cu trei sferturi a ratei mortalității 
materne. 

(6) Combaterea HIV/SIDA, malariei și a altor boli 
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• Până în 2015, oprirea și scăderea răspândirii HIV/SIDA. 
• Până în 2015, oprirea și scăderea incidenței malariei și a altor boli 
majore. 

(7) Asigurarea sustenabilitatea mediului 
• Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile și 
programele de țară și reducerea pierderii resurselor de mediu. 

• Reducerea la jumătate, până în 2015, a proporției persoanelor 
fără acces durabil la apă potabilă sigură.  

• Obținerea, până în 2020, a unei îmbunătățiri semnificative a vieții 
a cel puțin 100 de milioane de locuitori ai mahalalelor. 

(8) Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare 
• Dezvoltarea în continuare a unui sistem comercial și financiar 
deschis, bazat pe reguli, previzibil, nediscriminatoriu (inclusiv un 
angajament de bună guvernare, dezvoltare și reducerea sărăciei, 
atât la nivel național, cât și internațional). 

• Abordarea nevoilor speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate 
(include acces fără taxe și contingente pentru exporturi, program 
îmbunătățit de scutire a datoriilor pentru și anularea datoriilor 
bilaterale oficiale și AOD mai generos pentru țările angajate în 
reducerea sărăciei). 

• Abordarea nevoilor speciale ale țărilor fără ieșire la mare și ale 
micilor state insulare în curs de dezvoltare. 

• Abordarea cuprinzătoare a problemelor datoriei din țările în curs 
de dezvoltare prin măsuri naționale și internaționale pentru a face 
datoria durabilă pe termen lung. 

• În cooperare cu țările în curs de dezvoltare, dezvoltarea și 
implementarea unor strategii pentru o muncă decentă și 
productivă pentru tineri. 

• Oferirea, în cooperare cu companiile farmaceutice, a accesului la 
medicamente esențiale la prețuri accesibile în țările în curs de 
dezvoltare. 

• În cooperare cu sectorul privat, punerea la dispoziția oamenilor 
beneficiile noilor tehnologii, în special a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor. 

 În cadrul celor opt obiective ale dezvoltării mileniului a fost omis cel 
care privește persoanele cu dizabilități. Această lacună a fost corectată la 
Summitul din 2010 a Adunării Generale ONU și includerea a acestei 
problematici a persoanelor cu dizabilități în procesul post-2015. 6 

 
6 Post-2015 development framework and NCDs, https://ncdalliance.org/post-2015-
development-framework-and-ncds.  
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 S-au realizat periodic evaluări ale atingerii celor opt obiective ale 
dezvoltării mileniului.7  
 

E. Declarația de la Doha (THE DOHA DECLARATION) (2001) 
Reuniunea ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), 

care a avut loc la Doha, Qatar, a adoptat o declarație8 privind 
reglementarea comerțului internațional, în condițiile globalizării și ale 
asigurării dezvoltării durabile, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare.  

Declarația de la Doha (2001) conține cinci angajamente (Hens & 
Nath, eds., 2005, p. 10): 

(1) Obiectivul dezvoltării durabile, cu scopul de a menține și proteja 
un sistem comercial multilateral deschis și nediscriminatoriu și 
acționând pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării 
durabile, poate și trebuie să se sprijine reciproc. 

(2) În agricultură, finalizarea negocierilor cuprinzătoare care vizează 
îmbunătățirea substanțială a accesului pe piață; reducerea tuturor 
formele de subvenții, în vederea eliminării treptate; reduceri 
substanțiale ale sprijinului intern care denaturează comerțul. 
Tratamentul special și diferențiat pentru țările în curs de 
dezvoltare va fi o parte integrantă a tuturor elementelor 
negocierilor și va fi înglobat în programe și concesii și 
angajamente pentru a fi eficiente din punct de vedere operațional 
și pentru a permite țărilor în curs de dezvoltare să țină seama în 
mod eficient de nevoile de dezvoltare, inclusiv de securitatea 
alimentară și dezvoltare Rurală. 

(3) Cu privire la accesul pe piață pentru produsele neagricole pentru 
a negocia reducerea sau, după caz, eliminarea tarifelor, inclusiv 
reducerea sau eliminarea vârfurilor tarifare, a tarifelor ridicate și a 
escaladării tarifelor, precum și a barierelor netarifare, în special la 
produsele de interes de export către țările în curs de dezvoltare. 

(4) În ceea ce privește comerțul și mediul, sprijinul reciproc va spori 
și, în acest sens, vor fi purtate negocieri cu privire la relația dintre 
normele OMC existente și obligațiile comerciale specifice stabilite 
în acordurile de mediu multilaterale. Barierele tarifare și netarifare 

 
7United Nations, 2013, A life of dignity for all: accelerating progress towards the 

Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda 
beyond 2015. Report of the Secretary-General, 26   iulie 2013, A/68/202; Nation Unies, 
2015, Objectifs du Millénaire pour le développement : Rapport 2015. 

8 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, 2001, CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE, 
Quatrième session, Doha, 9 - 14 novembre 2001, DÉCLARATION MINISTÉRIELLE, Adoptée 
le 14 novembre 2001, WT/MIN(01)/DEC/1 20 novembre 2001. 
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în calea bunurilor și serviciilor de mediu trebuie reduse sau 
eliminate. 

(5) În toate aceste aranjamente, trebuie acordată o atenție specială 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. 
 
 
F. Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă (2002) 

(Earth Summit 2002) (Rio +10)9 
 
Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă (WSSD)10 s-a 

desfășurat la Johannesburg și a fost cel mai mare eveniment organizat de 
ONU până la momentul respectiv. Obiectivul principal al conferinței a fost 
de a stabili strategii de implementare  a Agendei 21, adoptată la Rio în anul 
1992. Centrat pe ideea dezvoltării durabile, Summitul a urmărit adoptarea 
unui plan de acțiune în 153 de articole, abordând numeroase subiecte: 
accesul la sursele de apă, dosarul energiilor, producția agricolă, 
biodiversitatea, sărăcia, globalizarea, respectul drepturilor omului, 
sănătatea, educația etc. 

 

 
Figura 4. Surse ale WSSD, Johannesburg, 2002,  

Hens L., Nath B., eds., 2005, p. 14 
 

9 Hens L., Nath B., eds., 2005, THE W ORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
The Johannesburg Conference, Springer, Dordrecht, The Netherlands. 

10 World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg Summit, 
Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September 2002, 
https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd.  
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Figura 5. Logo-ul WSSD, Johannesburg, 2002 
 

Miza Summitului a fost și una simbolică, de a argumenta necesitatea 
unei culturi mondiale privind dezvoltarea durabilă, ca un al patrulea stâlp, 
alături de economie, mediul înconjurător și problemele sociale, sublinia 
fostul președinte francez Jacques Chirac. 

În pregătirea conferinței, Secretarul General al ONU (PrepCom 1) a 
făcut o evaluare a implementării Agendei 21, identificând, în acest proces, 
mai multe deficiențe (Hens & Nath, eds., 2005, p. 13): abordarea 
fragmentată a dezvoltării durabile (DD); lipsa progresului în abordarea 
modelelor nesustenabile de producție și consum; o atenție inadecvată la 
problemele esențiale ale apei, energiei, sănătății, agriculturii și 
biodiversității (cunoscute colectiv sub acronimul WEHAB); politici coerente 
privind finanțele, comerțul, investițiile, tehnologia și DD; resurse financiare 
insuficiente; absența unui mecanism robust pentru transferul de tehnologie. 

În ciuda acestor dificultăți, spiritul Summitului Mondial pentru 
Dezvoltare Durabilă (WSSD) era caracterizat printr-o creștere fenomenală a 
globalizării economice și a problemelor de securitate globală. 

 
Conferința a adoptat: 

  „Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea 
durabilă” este un document politic care trebuia să clarifice viziunea 
conferinței privind dezvoltarea durabilă și să deschidă calea spre noi 
negocieri (Hens & Nath, eds., 2005, p. 15). Draftul supus dezbaterii a 
condus la un document de 37 de articole (mai mic decât documentul 
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inițial). Secțiunea d) rămâne nucleul documentului, care se referă la 
dezvoltarea durabilă pe termen lung, evidențiază principalii actori și 
problemele principale, conturează principalele instrumente de lucru în acest 
sens. Declarația a fost crucială și esențială pentru a-i asigura credibilitatea. 
Cu toate acestea, declarația nu lasă uși deschise pentru noi negocieri 
internaționale. De aici, poate, și impactul relativ limitat al declarației (Hens 
& Nath, eds., 2005, p. 16). 

Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă 11 este 
structurată în patru părți: 
a) De la origini în viitor 

 Vocea copiilor de la începutul Summitului le-a transmis 
participanților că viitorul le aparține și, de aici, responsabilitatea 
liderilor lumii prezenți la Johannesburg „de a răspunde pozitiv la 
nevoia de a produce un plan practic și vizibil pentru a conduce la 
eradicarea sărăciei și la dezvoltarea umană.” 

b) De la Stockholm la Rio de Janeiro la Johannesburg  
La Stockholm participanții au fost de acord asupra „necesității urgente 

de a răspunde la problema deteriorării mediului”. Conferința de la Rio a fost 
”o etapă semnificativă care a stabilit o nouă agendă pentru dezvoltarea 
durabilă.” 

La Summitul de la Johannesburg s-au făcut eforturi „pentru o cale 
comună către o lume care respectă și pune în aplicare viziunea dezvoltării 
durabile.” 

c) Provocările cu care ne confruntăm 
Lumea se confruntă cu o multitudine de probleme, care țin de 

eradicarea sărăciei, protejarea și gestionarea resurselor naturale, pierderea 
biodiversității, ș.a. Discrepanțele dintre cei bogați și cei săraci reprezintă  „o 
amenințare majoră la adresa prosperității, securității și stabilității globale.” 
Globalizarea a avut beneficii și costuri care sunt distribuite inegal, în 
defavoarea țărilor în curs de dezvoltare. 

d) Angajamentul nostru față de dezvoltarea durabilă  
Documentul reafirmă necesitatea unui parteneriat constructiv, al 

solidarității umane pentru a realiza schimbarea și dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, „de a acorda o atenție prioritară luptei împotriva condițiilor 
mondiale care prezintă amenințări severe pentru dezvoltarea durabilă a 
popoarelor noastre, care includ: foamea cronică; malnutriție; ocupație 
străină; conflict armat; probleme de droguri ilicite; crima 

 
11 World Summit on Sustainable Development (WSSD), 4 September 2002, Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development, Adopted at the 17th plenary meeting of the 
World Summit on Sustainable Development, on 4 September 2002, Johannesburg, South 
Africa. 
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organizată; corupţie; dezastre naturale; traficul ilicit de arme; trafic de 
persoane; terorism; intoleranță și incitare la ură rasială, etnică, religioasă și 
de altă natură; xenofobie; și boli endemice, transmisibile și cronice, în special 
HIV/SIDA, malaria și tuberculoza.” 

Dezvoltarea durabilă necesită „o perspectivă pe termen lung și o 
participare pe scară largă la formularea politicilor, luarea deciziilor și punerea 
în aplicare la toate nivelurile.”  

e) Multilateralismul este viitorul 
„Pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, avem nevoie 

de instituții internaționale și multilaterale mai eficiente, democratice și 
responsabile.” 

f) Realizând acest lucru 
„Ne angajăm să acționăm împreună, uniți de o determinare comună 

de a ne salva planeta, de a promova dezvoltarea umană și de a atinge 
prosperitatea și pacea universală.” 

 
Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă: structură 

și cuvinte cheie (Hens & Nath, eds., 2005, box 4, p. 17) 
(1) De la originile noastre la viitor 

• Piloni: mediu, dezvoltare socială și economică 
• Niveluri: local, național, regional, global 
• Angajamentul de a implementa un plan pentru eradicarea 
sărăciei și dezvoltarea umană 

(2) De la Stockholm la Rio De Janeiro la Johannesburg 
• Agenda 21, principiile Rio 
• Conferințe majore ale ONU 
• Viziunea DD 

(3) Provocările cu care ne confruntăm 
• Obiective generale: eradicarea sărăciei, modele 
nesustenabile de producție și consum,  baza resurselor 
naturale și dezvoltarea socială și economică 

• Diviziunea Nord-Sud 
• Continuarea degradării mediului 
• Globalizarea ca provocare 
• Credibilitatea reprezentanților democrați 

(4) Angajamentul nostru pentru dezvoltare durabilă 
• Caracteristici: acțiune politică pe mai multe niveluri, 

perspectivă pe termen lung, participare largă, respect 
pentru diversitatea umană 

• Actori: multe părți interesate, indigeni, organizații ale forței 
de muncă, sectorul privat, guvernele locale, femei, grupări 
regionale și alianțe 
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• Amenințări pentru DD: foamete, malnutriție, ocupație 
străină, conflicte armate, probleme de droguri ilicite, crimă 
organizată, corupție, dezastre naturale, trafic ilicit de arme, 
trafic de persoane, terorism, intoleranță (rasială, etnică și 
religioasă) și boli 

• Probleme: apă și canalizare, energie, îngrijire a sănătății, 
securitate alimentară, biodiversitate și adăpost 

• Regiuni: țări insulare mici și țări cel mai puțin dezvoltate 
• Instrumente: consolidarea capacității, transferul de 

tehnologie, noi parteneriate, 
   parteneriate, dialog, dezvoltarea resurselor umane, educație 

și formare, mijloace financiare și bună guvernanță 
(5) Multilateralismul este viitorul 

• Instituții internaționale și multinaționale democratice și 
responsabile 
• Consolidarea multilateralismului 
• Monitorizarea DD 

(6) Realizarea acestui lucru 
• Implicarea grupurilor majore 
• Angajament față de DD 
 

 Planul de implementare a Summitului Mondial privind 
Dezvoltarea Durabilă12 
Cuprins 

Capitol                                                             Paragrafe   Pagină                     
I. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–6   8 
II. Eradicarea sărăciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13  9 
I. Schimbarea modelelor nesustenabile de consum  

și producție..............................................................14–23 13 
II. Protejarea și gestionarea bazei de resurse naturale ale  

dezvoltării economice și sociale................................ 24-46  20 
V. Dezvoltarea durabilă într-o lume globalizată . . . . . . . . .47–52    37 
VI. Sănătate și dezvoltare durabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . 53–57   39 
VII. Dezvoltarea durabilă a micilor state insulare  
      în curs de dezvoltare . . . . . . . . . . . . . ......................58–61    41 
VIII. Dezvoltare durabilă pentru Africa . . . . . . . . . . . . . ..62–71   43 
IX. Alte inițiative regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72-80    48 

 
12 United Nations: 2002, World Summit on Sustainable Development. Plan of 
Implementation.  
   Advanced Unedited Text, 4 September 2002. 
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A. Dezvoltare durabilă în America Latină și Caraibe . . . . . 73-74    49 
B. Dezvoltarea durabilă în Asia și Pacific . . . . . . . . . . . . .75–76    49 
C. Dezvoltarea durabilă în regiunea Asiei de Vest . . . . . . 77–78    50 
D. Dezvoltarea durabilă în regiunea Comisiei  
    Economice pentru Europa . ........................................79-80    50 
X. Mijloace de implementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81–136  50 
XI. Cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă . . . . 137–170  64 
A. Obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139         64 
B. Consolidarea cadrului instituțional pentru dezvoltare  
    durabilă la nivel internațional.................................140–142  65 
C. Rolul Adunării Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143         66 
D. Rolul Consiliului Economic și Social . . . . . . . . . . . . . .144         67 
E. Rolul și funcția Comisiei pentru dezvoltare durabilă . . 145-150   67 
F. Rolul instituțiilor internaționale . . . . . . . . . . . . . . . . .151–157  69 
G. Consolidarea aranjamentelor instituționale pentru  
    dezvoltare durabilă la nivel regional . . . . . . . . . . . . . 158–161  70 

G. Consolidarea cadrelor instituționale pentru dezvoltare  
durabilă la nivel național...........................................162–167 71 

I. Participarea grupurilor majore . . . . . . . . . . . . . . . . . .168–170 72 
  

Planul de implementare de la Johannesburg (JPI) a fost documentul 
de bază al Conferinței, asupra căruia s-a ajuns la un consens, în urma unor 
negocieri interesante. După cum se vede din tabelul de mai sus, el conține 
o listă de acțiuni, unele cu obiective cuantificate, care să pună în aplicare 
obiectivele Agendei 21 stabilite la Rio de Janeiro (Hens & Nath, eds., 2005, 
p. 16). Planul de implementare are 11 capitole cu 170 de paragrafe. O 
prezentare sintetică se poate vedea în tabelul de mai jos (Hens & Nath, 
eds., 2005, box 5, p. 19-21). 
  
Planul de implementare de la Johannesburg (JPI) pentru 
dezvoltare durabilă: ideile de bază. 
I. Introducere 
• Angajamentul față de principiile Rio din Agenda 21 și programul pentru 
implementarea ulterioară a Agendei 21. 

• Implementarea în continuare a UNCED. 
• Implicarea grupurilor majore și a parteneriatelor. 
• Cerințe preliminare ale SD: pace, securitate, stabilitate. 

II. Eradicarea sărăciei 
• Să se bazeze pe obiectivul Declarației Mileniului de înjumătățire până în 

2015 
proporția populației mondiale al cărei venit este mai mic de 1 dolar SUA 

pe zi. 
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• Acțiunile care trebuie întreprinse ar trebui să includă utilizarea durabilă a 
biomasei și a energiei. 
• Consolidarea contribuției dezvoltării industriale prin acțiuni specifice. 

III. Schimbarea modelelor nesustenabile de consum și producție 
• Modelele nesustenabile de producție și consum reprezintă un obstacol 
principal 

către SD în toate țările, în special țările dezvoltate. 
• Un program de lucru de zece ani ar trebui să facă posibilă această 
schimbare. Trecerea la o producție mai curată și la o eficiență ecologică 
este crucială în acest sens. 

• Principalii actori ai acestui proces includ companiile și autoritățile private. 
• Domeniile focale includ: transportul, deșeurile și substanțele chimice. 

IV. Protejarea și gestionarea bazei de resurse naturale a dezvoltării 
economice și sociale 

• Ancore asupra impactului crescând asupra ecosistemelor. 
• solicită lansarea unui program de acțiune privind apa și dezvoltarea 
unui management integrat al resurselor de apă. 

• solicită o atenție specială pentru oceane, mări, insule și zone de 
coastă, inclusiv pescuit durabil și pentru a avansa punerea în aplicare a 
programului global de acțiune pentru protecția mediului marin 
împotriva activităților terestre. 

• O abordare integrată, incluzivă, care trebuie adoptată pentru a face 
față dezastrelor 

   cauzate de inundații, secete, schimbări climatice etc. 
• Apelați pentru a fi parte la protocolul de la Kyoto și pentru a facilita 
protocolul de la Montreal. 

• Promovarea agriculturii durabile și abordarea securității alimentare. 
• Consolidarea convenției privind deșertificarea. 
• Acordați o atenție deosebită ecosistemelor montane. 
• Promovarea dezvoltării durabile a turismului. 
• Abordarea biodiversității care se pierde în prezent la un ritm fără 
precedent. 

• Gestionarea durabilă a pădurilor este un obiectiv esențial. 
• Acțiuni pentru o utilizare durabilă a mineralelor, metalelor și minelor. 

V. Dezvoltarea durabilă într-o lume globalizată 
• Provocarea este de a utiliza integrarea în creștere a economiilor și 
societăților din întreaga lume pentru a spori SD. 
• În acest scop, ar trebui întreprinse o gamă largă de acțiuni, de la 
sisteme de finanțare și comerț deschise, echitabile, bazate pe reguli, 
previzibile și nediscriminatorii, prin consolidarea capacităților în țările în 
curs de dezvoltare până la acordurile comerciale și de cooperare 
regionale. 
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VI. Sănătate și dezvoltare durabilă 
• Este urgent să se abordeze cauzele bolilor de sănătate, inclusiv cauzele 
de mediu și impactul acestora asupra dezvoltării. 

• În acest scop, sunt prevăzute 15 acțiuni pentru consolidarea capacității 
sistemelor de îngrijire a sănătății de a furniza servicii de sănătate de 
bază și pentru a reduce amenințările asupra mediului pentru sănătate. 

• O atenție deosebită care trebuie acordată HIV/SIDA, malariei și 
tuberculozei. 

VII. Dezvoltarea durabilă a micilor state insulare în curs de dezvoltare 
Eforturile statelor mici insulare în curs de dezvoltare pentru a pune în 
aplicare SD sunt constrânse din ce în ce mai mult de interacțiunea cu 
factori adverși în mod clar subliniat în Agenda 21 și alte acorduri. 

• Acțiunile ar trebui să vizeze, printre altele, transferul de tehnologie, 
consolidarea capacităților, biodiversitatea de coastă, apa dulce, turism 
durabil, prevenirea dezastrelor și atenuarea efectelor și energie 
accesibilă și ecologică. 

VIII. Dezvoltare durabilă pentru Africa 
• Implementarea SD în Africa este împiedicată de sărăcie, conflicte, 
investiții inadecvate și HIV/SIDA. 

• Acțiunea pentru SD în Africa ar trebui să se concentreze pe susținerea 
viziunii 

Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii (NEPAD) pentru a promova 
dezvoltarea științei și tehnologiei în centrele africane de excelență, 
dezvoltarea educației, contribuția industriei (miniere în special), 
evaluarea impactului asupra mediului, energie, transport accesibil, 
împădurire și reîmpădurire. 

• Dezvoltarea și consolidarea sistemelor de sănătate care abordează 
Ebola, HIV/SIDA, tuberculoza, malaria, tripanosomiaza, deplasarea 
oamenilor, gestionarea conflictelor și reabilitarea mediilor distruse. 

• Acordați atenție resurselor de apă menajere potabile, gestionării 
substanțelor chimice, turismului durabil, biodiversității și dezvoltării 
urbane. 

IX. Alte inițiative regionale 
• America Latină și Caraibe: acțiuni concrete privind problemele majore 
de mediu și încurajează cooperarea sud-sud. 

• Asia și Pacific: recunoașteți presiunea populației și acționați asupra 
acesteia 

consolidarea capacităților pentru SD; sărăcie; producție și energie mai 
curate; gestionarea terenurilor și biodiversitatea; resurse de apă dulce; 
oceane, resurse de coastă și marine; atmosfera și schimbările climatice. 

• Asia de Vest: apă puțină și resurse de pământ fertile limitate. 
Concentrați-vă asupra sărăciei; ameliorarea sarcinii datoriilor; resurse 
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naturale; programe de combatere a deșertificării; managementul 
integrat al zonei de coastă; apă și pământ 

poluare. 
• Comisia economică pentru Europa: diferite niveluri de dezvoltare 
economică. Implementați acordurile existente relevante pentru Agenda 
21. 

X. Mijloace de implementare 
• Corelați SD și comerțul, de exemplu prin reducerea sau eliminarea 
tarifelor la 

produse neagricole. 
• Promovarea, facilitarea și finanțarea tehnologiilor și a know-how-ului 
ecologic. 

• Dezvoltarea capacității pentru știință și tehnologie (de exemplu, prin 
stabilirea de parteneriate). 

• Mobilizați resursele pentru a spori educația pentru SD. 
• Consolidarea și accelerarea dezvoltării capacităților umane, 
instituționale și a infrastructurii 

• Asigurați accesul la informațiile de mediu și la informațiile necesare 
pentru a implementa SD. 

XI. Cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă 
• Dezvoltarea instituțiilor naționale și internaționale pentru 
implementarea Agendei 21. 

• Abordarea rolului instituțiilor ONU: Adunarea Generală, Consiliul 
Economic și Social, CSD și instituțiile internaționale OMC, FEM, PNUD, 
UNEP, ONU-Habitat, UNCTAD. 

• Consolidarea aranjamentelor și cadrelor instituționale la nivel regional 
și regional 

la nivel național. 
• Consolidarea parteneriatelor pentru SD și promovarea participării 
majorilor 

grupuri. 
 Parteneriatele de Tip II 

La Summitul de la Johannesburg s-a făcut distincția teoretică între 
acțiunile de Tip I și cele de Tip II. Acțiunile de Tip I sunt negociate de 
către guverne și sunt împărțite, la rândul lor în două categorii: Tipul I A, 
care se regăsesc în Declarația politică a reuniunii și de Tip I B, care sunt 
abordate în cadrul Programului de acțiune.  

Parteneriatele de Tip II au reprezentat o inovație a Summitului de la 
Johannesburg și rezultă din implicarea mai multor părți interesate 
(guverne, organizații internaționale, ONG, ș.a.), prin intermediul cărora 
se negociază proiecte concrete de implementare a Agendei 21 privind 
dezvoltarea durabilă, precum și a Obiectivelor Declarației Mileniului. Cu 
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ocazia PrepCom 4 de la Bali s-au stabilit câteva linii directoare. La 28 
august 2002 s-a prezentat o listă cu 128 de proiecte de Tip II, s-au 
constituit grupuri de lucru și au fost reținute mai multe proiecte: 

 Capacitatea PNUD 2015; 
 Enciclopedia UNESCO a sistemelor de susținere a vieții 

(EOLSS); 
 Parteneriatele pentru apă și energie ale UE; 
 Dialog internațional pentru tineret cu privire la DD. 

Există anumite reticențe legate de parteneriatele de Tip II, care au 
în vedere implementarea acestor proiecte și dacă ONG se pot substitui 
autorităților naționale și internaționale (Hens & Nath, eds., 2005). 

 
G. Strategia Europa 2020 

 
În martie 2010, Comisia Europeană a adoptat „Strategia UE 2020” 

pentru creșterea economică inteligentă, durabilă și incluzivă, care a fost 
aprobată de șefii de stat și de guvern ai țărilor UE în iunie 2010. 

Europa 2020 este strategia UE pentru promovarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi incluzive.  
UE a stabilit obiective ambiţioase care trebuie atinse până în 2020 în cinci 
domenii principale:  

 Ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani 
trebuie să fie angajată în proporţie de 75 %;  

 Inovaţia – 3 % din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi 
dezvoltare ; 

 Schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20ǁ 
pentru climat/energie (inclusiv o creştere la 30% a reducerii emisiilor 
dacă este posibil);  

 Educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să 
fie sub 10 % şi cel puţin 40 % din populaţia între 30 şi 34 de ani 
trebuie să fi absolvit studii de învăţământ terţiar sau studii 
echivalente;  

 Sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 
de milioane de persoane din sărăcie şi excludere.  

Politica de coeziune oferă cadrul investiţional şi sistemul de aplicare de 
care este nevoie pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Ţinte:  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 – 
64 ani, de la 69 % în prezent, la peste 75 %;  

 Alocarea a 3 % din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  
 Rata abandonului şcolar timpuriu- maxim 10 % (cel puţin 40 % din 

tineri (30 – 34 de ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar);  
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 20/20/20: reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
creşterea cu 20 % a ponderii energiei regenerabile în consumul final 
de energie, creşterea cu 20 % a eficienţei energetice, comparativ cu 
1990;  

 Reducerea cu 25 % a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.  
 Iniţiativa: „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de 

muncă” (2010), care a fost concentrată pe patru acțiuni-cheie: 
a) O bună funcționare a piețelor forței de muncă; 
b) O forță de muncă mai competentă; 
c) O mai bună calitate a locurilor de muncă și a condițiilor de 

muncă; 
d) Politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă 

și a cererii de forță de muncă. 
Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie) : 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea 
muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 
planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională;  

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF): 
Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF;  

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul 
general, profesional şi superior, precum şi prin formarea 
adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a 
competenţelor cerute pentru angajare în formarea continuă şi 
pe piaţa muncii.  

 
Iniţiativă: „Tineretul în mişcare”. Linii de acţiune principale:  

• Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne 
care să asigure competenţe – cheie şi excelenţă; 

  Investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare; 
asigurarea celui mai bun randament al resurselor publice; 
diversificarea surselor de finanţare;  

• Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar 
timpuriu;  

• Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: 
informaţii de bază pentru planificarea carierei (informaţii 
referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 
oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii 
sectoarelor şi profesiilor cu potenţial de angajare;  

 
H. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  

La Summitul ONU privind dezvoltarea din septembrie 2015 s-a 
adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de 
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acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care 
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – 
economic, social şi de mediu. Agenda 2030 se dorește a fi o călătorie 
colectivă a lumii către consolidarea păcii universale, eradicarea sărăciei în 
toate formele și dimensiunile sale, către o dezvoltare durabilă a lumii prin 
cele 17 obiective. O călătorie în care să ne asigurăm că nimeni nu va 
rămâne în urmă! Pentru realizarea acestor obiective ambițioase lumea are 
nevoie de un parteneriat global, bazat pe „un spirit de solidaritate globală 
consolidată”. Agenda are în vedere o „lume dreaptă, echitabilă, tolerantă, 
deschisă și incluzivă social, în care sunt satisfăcute nevoile celor mai 
vulnerabili”; „o lume în care fiecare țară se bucură de o creștere economică 
susținută, incluzivă și durabilă și de muncă decentă pentru toți.” 

Miezul Agendei 2030 îl reprezintă cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD), în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 
inegalităţilor şi a injustiţiei, dar şi protejării planetei până în 2030. 
 
ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 
 

Sărăcia este o problemă atât la nivel local cât și la nivel regional, 
respectiv global. Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, 
însă este necesară continuarea eforturilor pentru a reduce și sărăcia 
relativă și pentru a asigura o viață demnă pentru toți. 

În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din 
societate și încurajează transformarea societății într-o direcție  care să 
asigure cetățenilor o viață demnă și prosperă. Abordările care vizează 
eradicarea sărăciei, propuse pentru atingerea acestui scop, includ 
reducerea numărului celor care au risc ridicat de sărăcie și promovarea 
incluziunii sociale. 

 
Figura 6. ODD 1 
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Ținte: 
1.1. Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii de 
pretutindeni, măsurată în prezent ca număr de persoane care trăiesc cu 
mai puțin de 1,25 $ pe zi. 
1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, 
femei și copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile 
acesteia, potrivit definițiilor naționale. 
1.3. Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel 
național și a măsurilor necesare, inclusiv implementarea venitului minim 
garantat, pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vulnerabili până în 
2030. 
1.4. Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, în 
special cei săraci și vulnerabili, au drepturi egale la resursele economice, 
precum și acces la serviciile de bază, dreptul la proprietate și control asupra 
terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire, resurse naturale, 
tehnologii noi potrivite și servicii financiare, inclusiv de microfinanțare. 
1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații 
vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente 
extreme legate de climă și alte șocuri și dezastre economice, sociale și de 
mediu. 
1.6. Crearea unui cadru de politici adecvat la nivel național, regional și 
internațional, bazat pe strategii de dezvoltare orientate către cei săraci și 
sensibile la aspectele de gen, pentru a susține investițiile în acțiuni de 
reducere a sărăciei. 
 
ODD2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile 
 

Agricultura este importantă pentru întreaga societate. Dacă dorim o 
societate mai sănătoasă, trebuie să ajungem la o agricultură sustenabilă. 
România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva dimensiunii 
terenurilor agricole. Pentru această țară este o prioritate eficiența agricolă 
și limitarea deșeurilor alimentare. Agenda 2030 țintește eradicarea foametei 
și securitatea alimentară prin creșterea productivității agricole și prin 
reducerea deșeurilor alimentare. 
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Figura 7. ODD 2 

Ținte: 
2.1 Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în 
special al celor săraci și în situații vulnerabile, inclusiv sugari, la produse 
alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului. 
2.2 Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv 
atingerea până în 2025 a țintelor  convenite la nivel internațional cu privire 
la greutatea și talia joasă la copiii sub vârsta de 5 ani, și abordarea 
necesităților nutriționale ale adolescentelor, femeilor însărcinate și celor 
care alăptează, cât și a persoanelor în vârstă. 
2.3 Până în 2030, dublarea productivității agricole și veniturilor micilor 
producători agricoli, în special femei, populațiile indigene, fermieri, păstori 
și pescari, inclusiv prin accesul sigur și egal la terenuri, alte resurse și 
factori de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și oportunități 
pentru crearea valorii adăugate și angajarea în activități non-agricole. 
2.4 Până în 2030, asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile 
și implementarea unor practici agricole reziliente, care sporesc 
productivitatea și producția, contribuie la menținerea ecosistemelor, 
consolidează capacitățile de adaptare la schimbări climatice, condiții 
meteorologice extreme, secetă, inundații și alte dezastre și care 
îmbunătățesc în mod progresiv calitatea terenurilor și solului. 
2.5 Până în 2020, menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor 
cultivate și animalelor de fermă și domestice și a speciilor lor sălbatice 
înrudite, inclusiv prin bănci de semințe și plante gestionate corect și 
diversificate la nivel național, regional și internațional, precum și 
promovarea accesului și un schimb corect și echitabil al beneficiilor care 
rezultă din utilizarea resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale 
asociate, conform acordurilor internaționale. 
2.6 Adoptarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a piețelor de 
produse agro-alimentare și facilitarea accesului în timp util la informații de 
piață, inclusiv privind rezervele de alimente, pentru limitarea volatilității 
extreme a prețurilor la alimente. 
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ODD3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea stării de 
bine a tuturor, la orice vârstă 
 

Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate 
este esențială pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. 
Asistența medicală trebuie să fie modernă și să aibă un caracter umanist. 
Bineînțeles, trebuie asigurată o ambianță adecvată pentru vieți sănătoase și 
pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea 
domeniului trebuie întărită prin prevenire. Totodată, este necesară 
promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând combaterea unor 
obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului proactiv și favorizarea 
activităților sociale. Abordarea sănătății și bunăstării trebuie să includă și 
abordarea bolilor psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau 
stigmatizate. 

 
Figura 8. ODD 3 

Ținte: 
Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate este 
esențială pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Asistența 
medicală trebuie să fie modernă și să aibă un caracter umanist. Bineînțeles, 
trebuie asigurată o ambianță adecvată pentru vieți sănătoase și pentru 
promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea 
domeniului trebuie întărită prin prevenire. Totodată, este necesară 
promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând combaterea unor 
obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului proactiv și favorizarea 
activităților sociale. Abordarea sănătății și bunăstării trebuie să includă și 
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abordarea bolilor psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau 
stigmatizate. 
3.1 Până în 2030, reducerea ratei globale a mortalității materne la mai 
puțin de 70 de cazuri la 100.000 de născuți-vii. 
3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite în rândul nou-
născuților și copiilor până la 5 ani, toate țările având scopul de a reduce 
mortalitatea neonatală la cel mult 12 decese la 1.000 născuți-vii și 
mortalitatea copiilor până la 5 ani la cel mult 25 de decese la 1000 născuți-
vii. 
3.3 Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și 
boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei, bolilor condiționate 
de apă și a altor boli transmisibile. 
3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate 
de boli netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății 
mintale și a bunăstării. 
3.5 Întărirea prevenirii și tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv 
abuzul de droguri și substanțe narcotice și a consumului excesiv de alcool 
3.6 Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și răniri cauzate 
de accidente rutiere. 
3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și 
educație, precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și 
programele naționale 
3.8 Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătații, inclusiv protecția 
riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și 
accesul la medicamente de bază 
3.9 Până în 2030, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor 
provocate de produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea 
aerului, apei și a solului. 
3.10 Creșterea considerabilă a finanțării sistemului de sănătate și recrutare, 
dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical în țările în curs de 
dezvoltare, în special în statele mai puțin dezvoltate și statele insulare în 
curs de dezvoltare. 
 
ODD4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 
 

Accesul la educația de calitate este esențial pentru funcționarea 
adecvată a unei societăți durabile. În general, educația este considerată, în 
mod greșit, doar un proces care precede intrarea pe piața forței de muncă. 
Educația ar trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot 
parcursul vieții, indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajate inovația 
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și meritocrația, respectiv conduita și emanciparea. Ca să ne apropiem de 
acest scop, trebuie redus abandonul școlar și este necesară îmbunătățirea 
sistemului educațional, indiferent de locația geografică și de domeniu, 
respectiv proveniență. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea 
unor condiții bune pe această planetă pentru generațiile viitoare. Așadar, 
din perspectiva Agendei 2030, educația este o temă fundamentală. 
 

 
Figura 9. ODD 4 

Ținte: 
4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă 
învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să 
conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării. 
4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții au acces 
la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel 
încât să fie pregătiți pentru învățământul primar. 
4.3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți 
bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, 
accesibilă și calitativă. 
4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care 
dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, 
care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul. 
4.5 Până în 2030, eliminarea diferențelor între sexe în educație și 
asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare 
profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, 
a populațiilor indigene și a copiilor aflați în situații vulnerabile. 
4.6 Până în 2030, asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție 
substanțială a adulților, atât bărbați, cât și femei, dispun de competențe 
elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară. 
4.7 Până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, 
printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 
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durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și 
a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 
4.8 Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ 
astfel încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și 
persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-
violent și incluziv pentru toți. 
 
ODD5: Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și  
fetelor în societate 
 

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru 
societățile dezvoltate. Populația globală include peste 50% femei, totuși, 
există numeroase inegalități între persoanele de sex masculin și cele de sex 
feminin, de exemplu salarii mai mici, violență domestică, probleme de 
emancipare. Genul cu care se naște cineva nu influențează demnitatea și 
calitatea vieții în societățile dezvoltate. 
 

 
Figura 10. ODD 5 

Ținte: 
5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor 
și fetelor de pretutindeni 
5.2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în 
sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor 
tipuri de exploatare. 
5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, 
timpurii și forțate, cât și mutilarea genitală a femeilor 
5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice 
prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție 
socială și promovarea responsabilității împărțite în gospodărie și familie, 
după caz la nivel național. 
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5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de 
șanse la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în viața politică, economică și publică. 
5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a 
drepturilor reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de 
acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale 
Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor 
de revizuire ale acestora. 
 
ODD 6: Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 
apei și igienei pentru toți 

 
Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei, 

respectiv sanitație pentru toți sunt aspirații fundamentale ale cetățenilor. 
Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilității apei și sanitației 
pentru toți. Acest obiectiv include teme variate, de la protecția 
ecosistemelor acvatice și a Deltei Dunării, până la creșterea eficienței în 
domeniul managementului și aprovizionarea populației cu apă curată, 
potabilă. 

 
Figura 11. ODD 6 

Ținte: 
6.1 Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă 
sigură și la prețuri accesibile pentru toți. 
6.2 Până în 2030, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă 
adecvate și echitabile pentru toți și eliminarea defecării în aer liber, 
acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații 
vulnerabile. 
6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, 
eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor 
chimice și materialelor periculoase, înjumătățind proporția apelor uzate 
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netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură la nivel 
global. 
6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în 
toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a 
apei potabile, pentru a face față deficitului de apă și pentru a reduce 
substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă. 
6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de 
apă la toate nivelurile, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperarea 
transfrontalieră. 
6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, 
inclusiv munți, păduri, zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri 
6.7 Susținerea și fortificarea participării comunităților locale în 
îmbunătățirea managementului în domeniul apei și sanitației. 
 
ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 
accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 
 

Cerința pentru energia electrică este în creștere; noi, ca societate, 
trebuie să fim pregătiți și este necesar să ne adaptăm. Energia durabilă 
însemnă de fapt energie regenerabilă. Conform datelor Eurostat, aportul 
energiei regenerabile în România a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 
(2015); așadar, am depășit cu 5 ani ținta stabilită de UE pentru 2020. Doar 
prin încurajarea energiei regenerabile și a inovației în domeniu este posibil 
pentru societatea noastră să mențină progresul tehnologic și, în același 
timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele schimbărilor 
climatice. 

 
Figura 12. ODD 7 

Ținte: 
7.1 Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice 
accesibile, sigure și moderne 
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7.2 Până în 2030, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse 
regenerabile în consumul energetic global 
7.3 Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței 
energetice 
 
ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă 
tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 
 

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice de 
aspectele negative de mediu; În plus, ea pune accent și pe aspectele 
sociale. Acest scop implică o creștere economică sustenabilă și promovează 
munca decentă pentru toți indiferent de gen, locație geografică și 
descendență. În acest context, devine vitală abordarea din perspectiva 
„nimeni nu rămâne în urmă”. Acest scop include facilitarea întreprinderilor 
mici și mijlocii, diversificarea economiei și extinderea procedurii la regiunile 
în dezvoltare. 
 

 
Figura 13. ODD 8 

Ținte: 
8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu 
situația națională și, în special, creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 
7 la sută pe an în țările cel mai puțin dezvoltate 
8.2 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 
modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu 
valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă 
8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin 
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, 
antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și 
creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii 
financiare 
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8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale 
pentru consum și producție, și decuplarea creșterii economice de 
degradarea mediului, în conformitate cu Cadrul pentru 10 ani al 
programelor privind consumul și producția durabilă, în frunte cu țările 
dezvoltate. 
8.5 Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă 
pentru toate femeile și toți bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu 
dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală. 
8.6 Până în 2020, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de 
muncă, fără educație sau formare. 
8.7 Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea 
sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și 
eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv recrutarea și 
utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025, eliminarea muncii copiilor în 
toate formele sale. 
8.8 Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și 
securizate pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special 
femeile migrante, și cei în locuri de muncă precare. 
8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru 
promovarea unui turism durabil care creează locuri de muncă și 
promovează cultura și produsele locale. 
8.10 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja 
și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare 
pentru toți. 
 
ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 
industrializării durabile și încurajarea inovației 

Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot 
fi competitive doar acele țări care încurajează inovația pe lângă o 
infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Aceste trei aspecte sunt, 
bineînțeles, interconectate între ele. Infrastructura modernă este vitală 
pentru creșterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza 
unei industrii sustenabile. Mai mult, inovația este esențială pentru o 
industrie eficientă și durabilă. Așadar, inovația este indispensabilă din 
perspectiva competitivității în secolul al XXI-lea. 
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Figura 14. ODD 9 

Ținte: 
9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 
inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg 
și echitabil pentru toți 
9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile, sporirea semnificativă a 
ratei de ocupare și a Produsului Intern Brut în industrie, până în 2030, în 
conformitate cu circumstanțele naționale, și dublarea acestei cote în țările 
cel mai puțin dezvoltate. 
9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în 
special din țările în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la 
credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 
9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor 
pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și 
adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, 
toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 
acestora. 
9.5 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 
sectoarelor industriale în toate țările, în special țările în curs de dezvoltare, 
până în 2030; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului 
de angajați în cercetare și dezvoltare la 1 milion de locuitori și a cheltuielilor 
publice și private de cercetare și dezvoltare. 
9.6 Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și 
comunicaționale și promovarea accesului universal la internet în țările slab 
dezvoltate până în 2020. 
 
ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 
 

Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de 
dezvoltare al unei societăți durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite 
domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în educație, aspectele 
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financiare etc. Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al 
societății și totodată permite tuturor accesul la resurse. 
 

 
Figura 15. ODD 10 

 
Ținte: 
10.1. Până în 2030, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii 
veniturilor pentru 40 la sută din limita de jos a populației, la o rată mai 
mare decât media națională 
10.2. Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice 
și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, 
origine, religie sau statut economic sau de altă natură. 
10.3. Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, 
inclusiv prin eliminarea legilor, politicilor și practicilor discriminatorii, și 
promovarea legislației, politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens. 
10.4. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, 
in scopul realizării progresive a unei egalități sporite. 
10.5. Perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor 
financiare globale și consolidarea implementării acestor reglementări 
10.6. Asigurarea reprezentării și vocii puternice pentru țările în curs de 
dezvoltare în procesele decizionale din cadrul instituțiilor economice și 
financiare internaționale globale, pentru a oferi instituții mai eficiente, 
credibile, responsabile și legitime. 
10.7. Facilitarea migrației și mobilității ordonate, sigure, reglementate și 
responsabile a persoanelor, inclusiv prin implementarea unor politici de 
migrație planificate și bine gestionate. 
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ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele 
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

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. Orașele trebuie să fie 
deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. În plus, orașele trebuie să 
combată formele de înstrăinare. Trebuie să ținem cont și de comunitățile 
rurale, și să asigurăm cetățenilor condiții pentru o viață demnă, indiferent 
de ambianța aleasă de ei. 
 

 
Figura 16. ODD 11 

 
Ținte: 
11.1 Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, 
sigure și la prețuri accesibile și modernizarea cartierelor sărace. 
11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la 
prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței 
rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o 
atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, 
persoane cu dizabilități și în etate. 
11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a 
capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și 
durabilă a așezărilor umane în toate țările. 
11.4 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului 
cultural și natural mondial. 
11.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a 
numărului de persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor 
economice directe în raport cu Produsul Intern Brut la nivel global, cauzate 
de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent pe protecția 
celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile. 
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11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ 
asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip. 
11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice 
sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în 
etate și cele cu dizabilități. 
11.8 Stimularea conexiunilor pozitive economice, sociale și de mediu între 
localitățile urbane, periurbane și rurale prin întărirea planificării la nivel 
național și regional. 
 
ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile 
 

Noțiunile de consum și producție constituie termene fundamentale în 
economie. Când producția și consumul devin durabile, se decuplează 
creșterea economică de schimbarea climatică. Acest scop include atât 
conștientizarea resurselor finite cât și aplicarea măsurilor sustenabile, 
așadar în acest mod se proiectează, pentru descendenții noștri, o ambianță 
similară celei actuale. Această abordare are drept consecință un 
comportament mai conștient, incluzând o producție mai eficientă, un 
management durabil al deșeurilor și, în general, activități în concordanță cu 
principiile protecției mediului. 

 
Figura 17. ODD 12 

 
Ținte: 
12.1 Implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de 
consum și producție durabile, toate țările luând măsuri, în frunte cu țările 
dezvoltate, ținând cont de dezvoltarea și capacitățile țărilor în curs de 
dezvoltare. 
12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a 
resurselor naturale. 
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12.3 Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a 
risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și 
reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 
aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. 
12.4 Până în 2020, realizarea managementului ecologic al substanțelor 
chimice și a tuturor deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora, în 
conformitate cu cadrele convenite la nivel internațional, și reducerea 
semnificativă a emisiilor acestora în aer, apă și sol, în scopul de a reduce la 
minimum efectele adverse ale acestora asupra sănătății umane și a 
mediului. 
12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin 
prevenire, reducere, reciclare și reutilizare. 
12.6 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și 
transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile 
privind durabilitatea în ciclul de raportare. 
12.7 Promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu 
politicile și prioritățile naționale. 
12.8 Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații 
relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltării durabile și a unui stil de 
viață în armonie cu natura. 
 
ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor 

Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri 
urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 propune și 
descifrarea cauzelor (antropice) în privința schimbării climei, însă, probabil 
cel mai important aspect rămâne să anticipăm problemele estimabile și să 
propunem soluții viabile pentru aceste situații. Efectele schimbării climatice 
se manifestă în toate domeniile vieții, incluzând aspectele de sănătate, de 
calitatea a vieții și pierderea accelerată a biodiversității. Doar acțiunile 
coordonate la nivel global pot atenua consecințele și pot avea impact 
semnificativ în acest sens. 
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Figura 18. ODD 13 

 
Ținte: 
13.1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de 
climă și dezastrele naturale în toate țările. 
13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și 
planuri naționale. 
13.3 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și 
instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea 
impactului și alerta timpurie. 
 
ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 
a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 

 
Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerț și 

transport, ci depinde fundamental de această ambianță. Majoritatea 
oxigenului din atmosferă (aproximativ 70%) este produsă de plantele 
marine, așadar, putem doar estima cât sunt de importante aceste medii 
acvatice pentru ecosistemul nostru, și este evidentă necesitatea protecției 
naturii și în acest sens. Schimbarea climei și comportamentul nedurabil 
constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. Având 245 km de 
coastă marină, România trebuie să-și îndeplinească și în mod nemijlocit 
rolul în protecția mărilor și a resurselor marine. 
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Figura 19. ODD 14 

 
 
Ținte: 
14.1 Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine 
de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu 
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. 
14.2 Până în 2020, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine 
și costale, pentru a evita impacturile negative semnificative, inclusiv prin 
consolidarea rezistenței acestora, și luarea de măsuri pentru restaurarea 
acestora, pentru a avea oceane sănătoase și productive. 
14.3 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor, inclusiv 
prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile. 
14.4 Până în 2020, reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea 
pescuitului excesiv, ilegal, nedeclarat și nereglementat și a practicilor de 
pescuit distructive, și implementarea planurilor de management bazate pe 
știință, pentru a restabili stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel 
puțin la nivelurile care ar asigura un randament maxim durabil, după cum 
este determinat de caracteristicile biologice ale acestora. 
14.5 Până în 2020, conservarea a cel puțin 10 la sută din zonele costale și 
marine, în conformitate cu legislația națională și internațională și în baza 
celor mai bune evidențe științifice disponibile. 
14.6 Până în 2020, interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului 
care contribuie la capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, eliminarea 
subvențiilor care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 
și abținerea de la introducerea unor subvenții noi de acest tip, recunoscând 
că tratamentul adecvat și eficient, special și diferențiat pentru țările cel mai 
puțin dezvoltate ar trebui să fie o parte integrantă a negocierii subvențiilor 
pentru pescuit in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. 
14.7 Până în 2030, creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare 
mici și țările cel mai puțin dezvoltate, din utilizarea durabilă a resurselor 
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marine, inclusiv prin gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și 
turismului 
 
ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului 
și stoparea pierderilor de biodiversitate 
 

Acest scop țintește o temă vastă și ne reamintește că și noi, oamenii, 
facem parte din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria 
omenirii, am ajuns la un stadiu când oriunde ne ducem pe Pământ, ne 
putem da seama de impactul antropic. Oamenii de știință au propus să 
definim această nouă epocă geologică drept „Epoca Antropocenă”, sau Era 
Omenirii. Societatea umană are o „urmă” imensă pe Pământ, acest impact 
impune și o responsabilitate sporită, un management conștientizat și 
activități corelate în domeniul protecției mediului. Facem parte din biosferă 
și trebuie să ne îndeplinim rolul în condițiile actuale din perspectiva 
dezvoltării durabile. 
 

 
Figura 20. ODD 15 

Ținte: 
15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a 
ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în 
special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute de acordurile internaționale 
15.2 Până în 2020, promovarea implementării managementului durabil al 
tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor 
degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel 
global 
15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și 
solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și 
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inundații și depunerea de eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct 
de vedere al degradării solului 
15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a 
biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi 
beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă 
15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce 
degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 
2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate. 
15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă 
din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la 
aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional. 
15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de 
specii de floră și faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse 
ilegale de specii sălbatice. 
15.8 Până în 2020, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și 
a reduce semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor 
terestre și acvatice și pentru a controla și eradica speciile prioritare. 
15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în 
planificarea națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile 
de reducere a sărăciei. 
 
ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 
unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

 
Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci 

este și o paradigmă nouă despre funcționarea societății. Pentru a fi o 
abordare funcțională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. 
Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării 
durabile sunt accesibile pentru toți. În plus, acest context promovează 
accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile 
și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare 
funcțională doar dacă societatea își va însuți și va trata această perspectivă 
ca pe o viziune proprie și cuprinzătoare. 
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Figura 21. ODD 16 

 
Ținte: 
16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de 
deces conexe, pretutindeni 
16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de 
violență și torturii copiilor. 
16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și 
asigurarea accesul egal la justiție pentru toți. 
16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și 
de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și 
combaterea tuturor formelor de crimă organizată. 
16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele 
sale. 
16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 
nivelurile. 
16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile. 
16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în 
instituțiile de guvernare globală. 
16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv 
înregistrarea nașterii. 
16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 
fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile 
internaționale. 
 
ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 
 

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, la 
nivel de țară, îndeplinim rolul nostru în acest proiect global. Trăim într-o eră 
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a globalizării, deci nu putem ignora ce se întâmplă în afara granițelor 
politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea 
direcției dezvoltării într-un sens pozitiv. Problemele globale impun soluții 
globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare 
internațională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. Procesul de 
transformare implică accesul la știința și tehnologia inovativă, dezvoltarea 
capacităților în concordanță cu principiile subsidiarității, modificarea 
comerțului și a economiei într-o direcție mai sustenabilă, și elaborarea 
variantei coerente privind politica dezvoltării durabile. 

 

 
Figura 22. ODD 17 

 
Ținte: 
17.1. Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul 
internațional pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți 
capacitatea naționala de impozitare și colectarea altor venituri. 
17.2. Țările dezvoltate își vor implementa pe deplin angajamentele privind 
asistența oficială de dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări 
dezvoltate de a atinge ținta de 0,7% din AOD/PNB pentru țările în curs de 
dezvoltare și între 0,15 și 0,20% din AOD/PNB pentru țările cele mai puțin 
dezvoltate; furnizorii AOD sunt încurajați să ia în considerare stabilirea unei 
ținte constând în  asigurarea a cel puțin 0,20% din AOD/PNB pentru țările 
cele mai puțin dezvoltate 
17.3. Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de 
dezvoltare din surse multiple 
17.4. Susținerea țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității 
datoriilor pe termen lung prin intermediul unor politici coordonate, care 
vizează stimularea finanțării datoriilor, reducerea datoriilor și restructurarea 
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datoriilor, după caz, și abordarea datoriei externe a țărilor sărace puternic 
îndatorate, pentru a reduce povara datoriei. 
17.5. Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor 
pentru țările cel mai puțin dezvoltate. 
17.6. Consolidarea cooperării regionale și internaționale nord-sud, sud-sud 
și triunghiulare privind accesul la știință, tehnologie și inovații și 
îmbunătățirea schimbului de cunoștințe în condiții agreate de comun acord, 
inclusiv printr-o mai bună coordonare între mecanismele existente, în 
special la nivelul Organizației Națiunilor Unite, și printr-un mecanism global 
de facilitare a tehnologiei. 
17.7. Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării 
tehnologiilor prietenoase mediului pentru țările în curs de dezvoltare în 
condiții favorabile, inclusiv în termeni concesionali și preferențiali, în condiții 
agreate de comun acord. 
17.8. Operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de 
consolidare a capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru țările cele 
mai puțin dezvoltate, până în 2017, și sporirea utilizării tehnologiei 
generice, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor. 
17.9. Consolidarea suportului internațional pentru implementarea eficientă 
și țintită a activităților de consolidarea a capacităților în țările în curs de 
dezvoltare pentru a sprijini planurile naționale în implementarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv prin cooperarea nord-sud, sud-
sud și triunghiulară. 
17.10. Promovarea sistemului de comerț multilateral universal, bazat pe 
reguli, deschis, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului, inclusiv prin încheierea negocierilor în cadrul Agendei de 
dezvoltare de la Doha. 
17.11. Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în 
special în vederea dublării cotei exporturilor la nivel mondial pentru țările 
cel mai puțin dezvoltate până în 2020. 
17.12. Implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și 
fără cote pe o bază durabilă pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în 
concordanță cu deciziile Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin 
asigurarea că normele preferențiale de origine aplicabile importurilor din 
țările cele mai puțin dezvoltate sunt transparente și simple, și contribuie la 
facilitarea accesului la piață. 
17.13. Sporirea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin 
coordonarea politicilor și coerența politicilor. 
17.14. Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă 
17.15. Respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili 
și implementa politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă. 
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17.16. Sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, 
complementat de parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează 
și distribuie cunoștințele, expertiza, tehnologiile și resursele financiare, 
pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în toate 
țările, în special în țările în curs de dezvoltare. 
17.17. Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și 
cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse 
ale parteneriatelor. 
17.18. Până în 2020, sporirea suportului de consolidare a capacităților 
pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin 
dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a crește în 
mod semnificativ disponibilitatea datelor calitative, în timp util și fiabile, 
după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare 
geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale. 
17.19. Până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a 
măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care definesc 
produsul intern brut, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților 
statistice în țările în curs de dezvoltare. 
 Uniunea Europeană a salutat, încă de la început, Agenda 2030 a 
ONU pentru dezvoltare durabilă și s-a situat în poziția de lider în ceea ce 
privește susținerea financiară a acestui proces. Obiectivele dezvoltării 
durabile au fost integrate în cele 6 priorități de acțiune ale Comisiei 
Europene :13 

a) Un acord verde european; 
b) O Europă potrivită pentru era digitală; 
c) O economie care funcționează pentru oameni; 
d) O Europă mai puternică în lume; 
e) Promovarea modului nostru de viață european; 
f) Un nou impuls pentru democrația europeană. 

 
Un deceniu de acțiune pentru realizarea obiectivelor globale 14 
 

 
 

13 6 Commission priorities for 2019-24,  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024.   
14 UN, 2019, Decade of Action to deliver the Global Goals, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/ 
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 Secretarul general al ONU a solicitat în 2019 tuturor actorilor 
implicați în implementarea celor 17 obiective ale dezvoltării durabile să aibă 
în vedere un deceniu de acțiuni organizate pe trei niveluri: acțiunea globală 
(care să asigure o coordonare a resurselor și a soluțiilor pentru atingerea 
acestor obiective); acțiunea locală (de realizare a acestor activități la nivelul 
diferitelor colectivități, prin intermediul cărora obiectivele dezvoltării 
durabile prind viață); acțiunea oamenilor (care să conducă la implicarea 
unui număr mare de persoane, care să fie agenți ai acțiunilor, dar și simpli 
participanți).  
 Criza declanșată de COVID-19 a afectat procesul de realizare a celor 
17 obiective ale dezvoltării durabile. Ceea ce părea a fi o criză a sănătății, 
s-a transformat într-o criză umană și socio-economică, care a afectat toate 
palierele vieții socio-economice. De aceea, atingerea obiectivelor dezvoltării 
durabile are o semnificație nouă, de pârghie principală pentru rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contemporane. Considerăm că, mai ales la nivel 
local, oamenii au nevoi concrete, cărora cei responsabili trebuie să le 
răspundă cu acțiuni concrete, cu impact socio-economic, dar și în ceea ce 
privește starea lor de bine (Well being). 
 Din această perspectivă, Agenda 2030 este „foaia noastră de parcurs 
pentru lumea pe care o dorim cu toții. Obiectivele globale sunt cea mai 
bună speranță a noastră - pentru oameni, pentru planetă, pentru 
prosperitate, pentru pace și pentru parteneriate.” (ib.) 

 
II. Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană.  

 
Uniunea Europeană a realizat mai multe acțiuni concrete în vederea 

conturării propriei viziuni privind dezvoltarea durabilă, dar și pentru 
implementarea acestei viziuni, în direcția unor pași concreți la nivel 
european, național și local. Amintim doar câteva acțiuni: 

 1972- Summitul de la Paris a evidențiat necesitatea protecției 
mediului înconjurător, în contextul expansiunii economice și al 
îmbunătățirii standardelor de viață. 

 1987- Actul Unic European, adoptat la 28 februarie 1986, care a 
adus modificări ale Tratatelor de instituire a Comunității Europene, 
politica de mediu a fost menționată pentru prima dată în cadrul 
unui Tratat al Comunității Europene.   

 1993- Tratatul de la Maastricht  a conferit protecției mediului un 
statut complet în cadrul politicilor europene. 

 1999- Tratatul de la Amsterdam a consolidat politica europeană 
în domeniul protecției mediului și a promovat dezvoltarea durabilă 
în cadrul Uniunii Europene. 
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 2000- Consiliul European de la Lisabona a hotărât, la nivelul 
șefilor de state, să creeze până în anul 2000 „cea mai competitivă 
și dinamică economie din lume bazată pe cunoaștere”. 

  2001- Summitul de la Göteborg a aprobat Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a UE.15 

  2005- Comisia europeană a revizuit Strategia de Dezvoltare 
Durabilă 16 

Strategia se sprijină pe patru piloni (guvernanța economică, 
socială, de mediu și globală), care trebuie să se consolideze 
reciproc.  

Strategia se bazează pe următoarele principii directoare: 
promovarea și protecția drepturilor fundamentale; solidaritatea în 
cadrul și între generații; garanția unei societăți deschise și 
democratice; implicarea cetățenilor, implicarea întreprinderilor și a 
partenerilor sociali; coerența și guvernanța politicilor; integrarea 
politicilor; utilizarea celor mai bune cunoștințe disponibile; a 
principiului precauției și a principiului „poluatorul plătește”. 

Strategia a identificat șapte tendințe nesustenabile, pe care 
le-a transformat în obiective pe termen lung: limitarea schimbărilor 
climatice și a efectelor acesteia; limitarea efectelor adverse ale 
transportului și reducerea diferențelor regionale; promovarea unor 
moduri de producție și consum mai durabile; gestionarea durabilă a 
resurselor naturale; limitarea amenințărilor majore la adresa 
sănătății publice; combaterea excluziunii sociale și a sărăciei. 

 2006 (iunie)- A fost adoptată Strategia de Dezvoltare 
Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă.17 Consiliul 
European a adoptat la Göteborg (2001) prima Strategie de 
Dezvoltare Durabilă a UE, care a fost completată cu o dimensiune 
externă (Barcelona, 2002) ca urmare a Summitului Mondial privind 
Dezvoltarea Durabilă de la Johanesburg (2002). 
 În încheierea analizei Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
(inițiată de Comisia Europeană în 2004) și pe baza unui comunicat 

 
15 Commission Communication of 15 May 2001, ‘A Sustainable Europe for a Better World: 

A European Union  Strategy for Sustainable Development’ (Commission proposal to the 
Gothenburg European Council) [COM(2001) 264 final – not published in the Official 
Journal]. 

16 Commission Communication of 13 December 2005 on the review of the Sustainable 
Development Strategy    – A platform for action [COM(2005) 658 final – not published 
in the Official Journal]. 

17 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 9 June 2006, Review of the EU Sustainable 
Development Strategy (EU SDS), 10117/06, Brussels (există și în limba română). 
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al Comisiei din decembrie 2005, Consiliul European a adoptat o 
nouă Strategie de Dezvoltare Durabilă (9 iunie 2006). 
 Scopul general al Strategiei revizuite de Dezvoltare Durabilă a 
UE era „de a identifica și dezvolta acțiunile care permit UE să obțină 
o îmbunătățire continuă a calității vieții, atât pentru generațiile 
prezente, cât și pentru cele viitoare, prin crearea de comunități 
durabile capabile să-și administreze și să-și folosească eficient 
resursele, precum și să valorifice potențialul inovator social și 
ecologic al economiei, asigurarea prosperității, a protecției mediului 
și a coeziunii sociale.” (paragraf 5) 
 Obiectivele principale: protecția mediului; echitate și coeziune 
socială; prosperitate economică; respectarea angajamentelor 
internaționale. 
 Principiile politice directoare: promovarea și protecția 
drepturilor fundamentale; solidaritatea între și în cadrul 
generațiilor; societate democratică și deschisă; implicarea 
cetățenilor; implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali; 
coerența politică și guvernarea; integrarea politicilor; utilizarea 
celor mai bune cunostințe disponibile; principiul precauției; 
impuneți poluatorilor să plătească. 
 Provocările cheie: (fiecare având un obiectiv general, 
obiective operaționale și ținte): schimbările climatice și energia 
curată; transport durabil; consum și producție durabile; 
conservarea și managementul resurselor naturale; sănătate 
publică; incluziune socială, demografie și migrație; sărăcie la nivel 
global și provocările dezvoltării durabile. 

Instrumente si abordări ale politicilor transversale 
(intersectoriale):  educație și instruire; cercetare și dezvoltare. Se 
vor folosi diferite instrumente financiare și economice. Strategia 
sugerează un bun mecanism de comunicare, de mobilizare a 
factorilor implicați și de multiplicare a succeselor.  

Comisia Europeană trebuie să elaboreze o strategie de 
dezvoltare durabilă pentru următorii 50 de ani. 

La fiecare doi ani (începând cu septembrie 2007), Comisia va 
elabora un raport de progres în UE și în țările membre privind 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă. 

 
 2007-Tratatul de la Lisabona 18 a fost semnat în cadrul 

Consiliului European de la Lisabona din 13 decembrie 2007 și a fost 

 
18 Tratatul de la Lisabona, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/5/tratatul-
de-la-lisabona.  
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ratificat de toate statele membre (JO C 306, 17.12.2007) și a intrat 
în vigoare la 1 decembrie 2009. 
 Are loc o redenumire a Tratatului de instituire a Comunității 
Europene în „Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene” 
(TFUE), iar termenul de „Comunitate” este înlocuit cu cel de 
„Uniune”. 
 Tratatul de la Lisabona clarifică pentru prima dată 
competențele Uniunii, distingând trei tipuri de competențe:  

a) competența exclusivă, potrivit căreia Uniunea este singura 
care poate adopta dispoziții legislative, statele membre 
ocupându-se doar de punerea în aplicare,  

b) competența partajată, potrivit căreia statele membre au 
dreptul de a legifera și de a adopta măsuri obligatorii din 
punct de vedere juridic în cazul în care Uniunea nu și-a 
exercitat competența și  

c) competența de sprijin, potrivit căreia UE desfășoară acțiuni 
de sprijin sau de completare a politicilor statelor membre.  

  Tratatul de la Lisabona cuprinde protocoale adiționale 
privind schimbările climatice, lupta împotriva încălzirii globale, 
problem legate de politicile energetice europene. 
  Parlamentul European a adoptat la 16 februarie 2017 o 
„Rezoluție referitoare la îmbunătățirea funcționării Uniunii 
Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona”19 
 

 
O privire statistică din punctul de vedere al obiectivelor ONU de dezvoltare 

durabilă (2020) 20 
 Dezvoltarea durabilă a fost de mult timp în inima politicii europene, 
regăsindu-se în documentele strategice, în tratatele UE. Adunarea Generală 
ONU a adoptat în 2015 „Agenda 2030”, care cuprinde și cele 17 obiective 
ale dezvoltării durabile (ODD). Așa după cum am mai subliniat, UE și-a 
conturat propria viziune privind dezvoltarea durabilă, și-a propus să 
urmărească o dată la doi ani gradul de îndeplinire a ODD.  
 Ediția din anul 2020 a publicației, elaborată de Eurostat, cuprinde 
100 de indicatori corelați cu cele 17 ODD. Documentul nu prezintă efectele 
COVID-19 deoarece acoperă situația din UE și statele membre până în 
2019. 

 
19 Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii   Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 
[2014/2249(INI)] (JO C 252, 18.7.2018, p. 215). 

20 European Union, 2020, Sustainable development in the European Union: Monitoring 
report on   progress towards the SDGs in an EU context, 2020 edition.  
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 „Acest raport evidențiază progresele înregistrate în direcția 
îndeplinirii ODD în UE, reprezentând cea mai recentă contribuție a noastră 
la dezbaterea cu privire la forma pe care o va lua Europa și lumea noastră 
în 2030 și în anii următori, precum și cu privire la acțiunile necesare pentru 
a ajunge acolo. În confruntarea cu repercusiunile dramatice ale pandemiei, 
nu trebuie să pierdem din vedere provocările globale precum schimbările 
climatice, pierderea biodiversității și inegalitățile sociale și economice din ce 
în ce mai mari. Punerea în aplicare a unor politici care să atingă obiectivele 
de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă foaia noastră de parcurs către o 
lume mai bună, iar Europa trebuie să se fie vectorul acestui parcurs.”, a 
declarat Paolo Gentiloni, comisar european pentru economie. 

În schimb The 2020 Europe Sustainable Development Report: 
Meeting the Sustainable Development Goals in the face of the COVID-19 
pandemic face o analiză a îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile în 
contextul pandemiei declanșată de COVID-19.21 
 În clasamentul  scorurilor privind îndeplinirea celor 17 obiective ale 
dezvoltării durabile realizate de cele 193 de state membre ale ONU, primele 
15 locuri sunt ocupate de țări din UE:22 Suedia (84,72); Danemarca 
(84,56);  Finlanda (83,77); Franța (81,13); Germania (80,77); Norvegia 
(80,76); Austria (80,70); Cehia (80,58); Olanda (80,37); Estonia (80.06); 
Belgia 79,96; Slovenia 79,80; Marea Britanie 79,79; Irlanda 79,38; Elveția 
79,35. Alte țări din UE au obținut scoruri mai mici și au afectat și eforturile 
altor țări din UE România (locul 38 cu 74,78); Bulgaria (locul 39 cu 74,77) 
și Grecia (locul 43 cu 74,33).   
 Înainte de izbucnirea pandemiei COVID-19, nici o țară din UE nu 
îndeplinea toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. COVID-19 a fost 
un obstacol major în realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial și 
european, cu efecte pe termen mediu și lung. „Realizarea reformelor și 
investițiile în prioritățile comune ale UE, în special reziliența ecologică, 
digitală și socială vor contribui la crearea de locuri de muncă și la o creștere 
durabilă, modernizând în același timp economiile noastre, și va permite 
Uniunii să-și revină într-un mod echilibrat, orientat spre viitor și susținut.” 

 
21 SDSN and IEEP, 2020. The 2020 Europe Sustainable Development Report: Meeting the 

Sustainable Development Goals in the face of the COVID-19 pandemic. Sustainable 
Development Solutions Network and Institute for European Environmental Policy: Paris 
and Brussels  

22 Rankings: The overall performance of all 193 UN Member States, pe baza datelor din: 
Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The 
Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. 
Cambridge: Cambridge University Press, https://dashboards.sdgindex.org/rankings.  
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(Comisia Europeană, 2020) 23 În acest sens, se are în vedere un proces de 
revenire la normal implică investiții masive, care să sprijine „o recuperare 
durabilă, favorabilă incluziunii și rezilienței”, pe baza Acordului verde 
european24 și care să aibă în vedere toate cele 17 obiective ale dezvoltării 
durabile (SDSN and IEEP, 2020). 

Pandemia COVID-19 nu trebuie să compromită viziunea sau valorile 
UE. Obiectivele dezvoltării durabile (ODD) reprezintă sistemul de valori 
pe care ni l-am asumat și pe care trebuie să-l implementăm în viața de zi la 
nivelul comunităților locale. Lumea în general va trebui să se concentreze 
pe eradicarea virusului prin măsuri sanitare complexe, care să contribuie la 
realizarea ODD nr. 3 (Sănătate și starea de bine) privind pregătirea pentru 
problemele globale de securitate a sănătății. De asemenea, Europa are 
nevoie de un ansamblu de măsuri care să prevină alte amenințări critice, 
inclusiv de ordin climatic. Abordarea problemelor globale ale omenirii 
trebuie să fie una preponderent proactivă. Aceasta implică planuri 
strategice la nivel european, național și local pentru a preîntâmpina 
eventuale catastrofe, corelate cu măsuri de ordin financiar, material și 
asigurarea resurselor umane necesare. 

S-au manifestat deficiențe în realizarea ODD 2 (Fără foame) (Tabel 
3) din cauza dietelor nedurabile, a ratei crescânde a obezității, dar și a 
agriculturii nesustenabile. Performanțe scăzute s-au constatat și în 
urmărirea ODD 12 (Consum și producție responsabilă), ODD 13 (Acțiune 
climatică), ODD 14 (Viața sub apă) și ODD 15 (Viața pe uscat). În ceea ce 
privește ODD 5 (Egalitatea de gen), femeile sunt mai afectate de crizele 
economice și de sănătate, femeile fiind mai expuse la întreruperile pieței 
muncii și violența domestică împotriva femeilor și fetelor a crescut 
(Wenham et. al, 2020;25 Eurofound, 2020).26  
 UE are nevoie de o abordare integrată și cuprinzătoare pentru a 
implementa ODD. Această abordare integrată trebuie să se centreze pe trei 
domenii generale: politici interne; diplomație și cooperare pentru 
dezvoltare; efectele internaționale negative (negative international 
spillovers) (SDSN and IEEP, 2020). Raportul din 2019 privind dezvoltarea 

 
23 European Commission (2020), EU Budget for Recovery: Recovery and Resilience Facility 

(factsheet),  European Union, European Commission, Brussels. 
24 Pactul verde European este foaia de parcurs pentru a ajunge la o economie durabilă, 

European Commission, A European Green Deal, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

25 Wenham, C., J. Smith and R. Morgan (2020), “COVID-19: the gendered impacts of the 
outbreak”, The 
   Lancet, 395(10227), 846–848, March. 
26 Eurofound (2020), Living, Working and COVID-19.COVID-19 series, Publications Office 

of the European Union, Luxembourg. 
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durabilă pentru Europa a introdus conceptul transformărilor ODD (The 
concept of SDG Transformations) (SDSN & IEEP, 2019).27 Acest 
concept permite o abordare de tip sinergică, care să evidențieze mai bine 
oportunitățile și provocările care apar în procesul de implementare a ODD 
(Figura 23). „Schimbarea transformativă, așa cum este definită în acest 
raport, implică schimbări în toate cele trei dimensiuni ale Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă: economică, de mediu și social.” Schimbarea 
transformativă este „un proces pe termen lung, care necesită atât o acțiune 
individuală, cât și o acțiune colectivă a societăților”. Schimbarea 
transformativă implică mai mulți actori și are la bază procese politice 
transparente și democratice care fac din acei actori parte a „transformării 
pe care o dorim”.28 
 Șase transformări sunt considerate prioritare pentru realizarea ODD 
de către țările UE (SDSN and IEEP, 2020): educație, competențe și inovare; 
energie durabilă; comunități durabile, mobilitate și locuințe; producție 
durabilă de alimente, diete sănătoase și protecția biodiversității; economie 
curată și circulară cu poluare zero și transformare digitală. 

 
27 SDSN & IEEP, 2019, The 2019 Europe Sustainable Development Report. Sustainable 

Development Solutions Network and  Institute for European Environmental Policy: Paris 
and Brussels. 

28 Policy Innovations for Transformative Change: UNRISD Flagship Report 2016, p 3-4. 
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Figura 23.  Înțelegerea schimbării transformative, UNRISD Flagship 

Report 2016, p. 4 
 SDSN și IEEP au dezvoltat un index și tablouri de bord pentru ODD 
ale Europei, care se bazează pe date mult mai bogate și au în vedere cele 
27 de state ale UE, cele 4 țări ale Asociației Europene de Liber Schimb 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) și Marea Britanie. Se face o 
evaluare pentru fiecare indicator pe o scară de la 0 la 100. Scorurile pot fi 
interpretate ca procente în realizarea ODD. Raportul SDSN & IEEP 
completează raportul oficial de monitorizare a realizării ODD întocmit de 
Eurostat, 2020. Ediția din 2020 include 113 de indicatori (SDSN & IEEP, 
2020). Tablourile de bord nu reflectă impactul cauzat de COVID-19. În 
secțiunea 1.5. a raportului se abordează această problematică. Datele și 
tablourile de bord pot ajuta țările să înțeleagă mai bine vulnerabilitățile și 
provocările cărora vor trebui să le facă față; oferă un cadru general pentru 
a gândi la strategii de revenire pe termen lung; argumentează nevoia de 
investiții în baza de date privind DD (SDSN & IEEP, 2020).  
 



 

89 

 

 
Figura 24. 2020 SDG Index global al dezvoltării durabile pentru 

Europa, (calculele sunt ale autorilor raportului), SDSN & IEEP, 2020, p. 5 
  
 După cum se constată din figura de mai sus, un scor mai bun în 
ceea ce privește realizarea ODD au obținut: Finlanda (81,1); Suedia (81,0); 
Danemarca (80,1); Austria (77,4); Norvegia (77,0); Germania (74,6); 
Slovenia (74,0); Elveția (73,2); Franța (73,0); Cehia (72,7); Islanda (72,6); 
Estonia (71,8); Belgia (71,7); Olanda (71,7) și Marea Britanie (70,2). Media 
europeană a fost de 70,7. Sub media europeană s-au situat: Malta (62,4); 
Grecia (62,0); Cipru (60,3); România (58,3) și Bulgaria (55,8). 

 
Leave-No-One-Behind Rankings 29 

Țările mai sunt clasificate în funcție de scorul lor la principiul de a 
nu lăsa nimeni în urmă (leave-no-one-behind, LNOB). ODD sunt ghidate 
de principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă” (LNOB). Indicele Leave-No-
One-Behind urmărește inegalitățile de-a lungul a patru dimensiuni: 
sărăcie, servicii, sex și venit. Un scor mai mare înseamnă că mai puține 
grupuri de populație sunt lăsate în urmă. Indicele LNOB include 29 de 
indicatori, care au în vedere: diferențele de venituri și bogăție între 

 
29 Leave-No-One-Behind Rankings,  https://eu-dashboards.sdgindex.org/rankings/leave-no-
one-behind.  
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grupuri de populație; accesul inegal la servicii și infrastructura publica; 
inegalități privind accesul la alimente, sănătate, educație și alte tipuri de 
dezvoltare umană (SDSN & IEEP, 2020). 

 
 

Tabel 1.  2020 SDG Tablouri de bord pentru Europa, SDSN & IEEP, 
2020, p. 6 
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Figura 25. Leave no one behind. Index Score for Europe 

(Nu lăsați pe nimeni în afară. Indicele pentru Europa), SDSN & IEEP, 2020, 
p. 8 

  
Trei țări nordice ocupă primele locuri după scorul LNOB: Norvegia 

(87,0), Finlanda (86,7) și Islanda (84,2). Urmează în clasament: Olanda 
(83,2), Suedia (82,5), Danemarca (82,3). Media europeană a fost de 71,8. 
Scorurile cele mai mici le-au obținut: Ungaria (63,1), Cipru (61,1), Grecia 
(57,8), Bulgaria (48,0) și România (47,7) (Figura 25) De asemenea, 
ponderea persoanelor care muncesc, dar cu risc de sărăcie a crescut de la 
8,6 % (2010) la 9,3 % (2019) (SDSN & IEEP, 2020). 
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 ODD are în vedere reducerea inegalităților dintre țări, ceea ce este 
numit „convergență” la nivelul Europei, care are în vedere accelerarea 
procesului de dezvoltare economică în statele membre mai sărace. De 
exemplu, în cazul ODD 9 (industrie, inovare și infrastructură) diferența 
dintre țările mai performante și cele cu performanțe mai slabe depășește 65 
de puncte, un decalaj greu de surmontat. Diferențe mari se înregistrează la 
ODD 7 (energie accesibilă și curată) cu 59 de puncte, ODD 10 (inegalități 
reduse) cu 47 de puncte, ODD 4 (educația de calitate) cu 44 de puncte, 
ODD 1 (reducerea sărăciei) cu 40 de puncte. Cele mai mici diferențe se 
înregistrează la ODD 3 (sănătatea și starea de bine) cu 25 de puncte, 16 
(pace, justiție și instituții puternice) cu 27 de puncte și ODD 6  (apă curată 
și canalizare) cu 28 de puncte (Fig. 1.8, SDSN & IEEP, 2020, p. 11). 

 
Figura 26. Prezentare generală a progreselor UE-27 în direcția ODD 

în ultimii 5 ani, 2020 
(Datele se referă în principal la 2013-2018 sau 2014-2019), Sustainable 
development in the European Union. Overview of progress towards the 

SDGs in an EU context, 2020 edition, p. 3  
 

Prezentăm în sinteză dinamica celor 17 ODD la nivelul Europei 
(Figura 26). În ultimii cinci ani, UE a făcut progrese aproape la toate 
obiectivele. Datele indică un progres puternic în direcția asigurării păcii și 
securității personale, a accesului la justiție și încredere în instituții (ODD 
16). S-au înregistrat progrese, mai lente, în ceea ce privește reducerea 
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sărăciei (ODD 1) și legat de îmbunătățirea stării de sănătate și a stării de 
bine a populației (ODD 3). A crescut calitatea vieții în orașe și comunități 
(ODD 11), au avut loc progrese în plan economic, reflectată pe piața muncii 
(ODD 8). Au fost progrese și în ceea ce privește viabilitatea și 
sustenabilitatea sectorului agricol (ODD 2), totuși cu efecte negative asupra 
mediului înconjurător. Progresele către ODD 7 (energia) și ODD 13 (clima) 
au stagnat parțial, la fel și trecerea la o economie circulară (ODD 12). Au 
crescut presiunile asupra ecosistemelor și biodiversității (ODD 15). O 
imagine relativ amestecată arată atingerea obiectivelor privind educația 
(ODD 4), inovarea (ODD 9) și parteneriatele globale. ODD 10 a mers în 
direcția creșterii inegalităților dintre cetățenii UE. La fel și în cazul egalității 
de gen (ODD 5), asistăm la o creștere a diferențelor în favoarea bărbaților 
în ceea ce privește accesul la educație și pe piața muncii. Legat de două 
ODD, ODD 6 (apă curată și canalizare) și ODD 14 (viața sub apă), nu sunt 
date suficiente pentru a folosi indicatori relevanți (Sustainable development 
in the European Union. Overview of progress towards the SDGs in an EU 
context, 2020 edition). 

Vom realiza o analiză a câtorva indicatori pentru fiecare ODD.  
 

ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 
 

TIME 2010 2015 2019 
GEO (Labels)             
European Union (EU6-1958, 
EU9-1973, EU10-1981, EU12-
1986, EU15-1995, EU25-2004, 
EU27-2007, EU28-2013, EU27-
2020) 

23.8 e 23.8 e 21.4 e 

European Union - 27 countries 
(from 2020) 23.9 e 23.8 e 20.9 e 

European Union - 28 countries 
(2013-2020) 23.8   23.8   21.4 e 

European Union - 27 countries 
(2007-2013) 23.7  23.7  :  

Euro area - 19 countries  
(from 2015) 22   23.1   20.8   

Euro area - 18 countries 
(2014) 21.9  23  20.7  

Belgium 20.8   21.1   19.5 b 
Bulgaria 49.2  41.3  32.5  
Czechia 14.4   14   12.5   
Denmark 18.3  17.7  16.3  
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 19.7   20   17.4   

Estonia 21.7  24.2  24.3  
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Ireland 27.3   26.2   20.6   
Greece 27.7  35.7  30  
Spain 26.1   28.6   25.3   
France 19.2  17.7  17.9  
Croatia 31.1   29.1   23.3   
Italy 25  28.7  25.6  
Cyprus 24.6   28.9   22.3   
Latvia 38.2  30.9  27.3  
Lithuania 34   29.3   26.3   
Luxembourg 17.1  18.5  20.6  
Hungary 29.9   28.2   18.9   
Malta 21.2  23  20.1  
Netherlands 15.1   16.4   16.5   
Austria 18.9  18.3  16.9  
Poland 27.8   23.4   18.2   
Portugal 25.3  26.6  21.6  
Romania 41.5   37.4   31.2   
Slovenia 18.3  19.2  14.4  
Slovakia 20.6   18.4   16.4   
Finland 16.9  16.8  15.6  
Sweden 17.7   18.6   18.8   
United Kingdom 23.2  23.5  :  
Iceland 13.7   12.5   :   
Norway 14.9  15  16.1  
Switzerland 17.2   18.2   18.8   
Montenegro :  35.9  30.5  
North Macedonia 47.2   41.6   39.9   
Serbia :  41.7  31.7  
Turkey 65.7   41.3   39.8   
Legendă- : absența datelor; e-estimări 
   
Tabel 2.  Persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, (Nr. la 

1000 de persoane), Eurostat, ultima actualizare 17.12.2020, 
 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_10/d

efault/table?lang=en 
La nivelul anului 2019, media UE-27 a fost de 20,9 %, cu procente 

mai mici s-au situat: Cehia (12,5),  Slovenia (14,4), Finlanda (15,6), 
Norvegia (16,1), Slovacia (16,4), Danemarca (16,3), Olanda (16,5), Austria 
(16,9). Cu un grad mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie se 
situează: Macedonia de Nord (39,9), Turcia (39,8), Bulgaria (32,5), Serbia 
(31,7), România (31,2), Muntenegru (30,5), Grecia (30,0).   
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ODD2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile 
 

TIME 2005 2015 2020 
GEO (Labels)             
European Union - 27 
countries (from 2020) 80.79   110.36   124.15 e 

European Union - 28 
countries (2013-2020) 80.2  110.01  :  

European Union - 27 
countries (2007-2013) 80.1   110   122.74 e 

Euro area - 19 countries  
(from 2015) 89.32  108.95  119.55 e 

Belgium 75.18   92.74   84.68 e 
Bulgaria 81.56  158.97  246.21 e 
Czechia 80.71   137.98   156.18 e 
Denmark 85.11  69.52  106.36 e 
Germany (until 1990 
former territory of the 
FRG) 

69.41   82.64   99.32 e 

Estonia 67.3  100.41  115.62 e 
Ireland 139.83   119.41   151.43 e 
Greece 82.32  96.32  112.31 e 
Spain 102.88   125.24   143.9 e 
France 79.59  107.16  107.12 e 
Croatia 82.82   105.76   144.04 e 
Italy 115.47  130.75  134.27 e 
Cyprus 108.5   122.73   125.71 e 
Latvia 69.73  131.17  179.57 e 
Lithuania 79.44   135.36   163.46 e 
Luxembourg 140.88  98.97  117.15 e 
Hungary 83.62   152.58   201.94 e 
Malta 107.24  93.59  83.16 e 
Netherlands 86.96   101.64   89.32 e 
Austria 88.21  84.22  99.28 e 
Poland 57.09   96.9   126.43 e 
Portugal 95.3  116.36  134.2 e 
Romania 82.27   116.22   73.86 e 
Slovenia 93.32  114.1  127.13 e 
Slovakia 59.33   142.84   191.06 e 
Finland 80.83  67.92  91.61 e 
Sweden 81.48   107.14   112.02 e 
United Kingdom 77.71  99.91  95.12 e 
Iceland :   176.06   :   
Norway 80.7  121.19  125.12 e 
Switzerland 96.33   112.68   137.36 e 
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Legendă       
:  date lipsă;       
e-estimări;       

 
Tabel 3. Venitul factorului agricol pe unitate de lucru anuală (UTA)  

(sursă: Eurostat, DG AGRI), ultima actualizare 08.01.2021, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_20/de

fault/table?lang=en 
 

TIME 2000 2010 2019 
GEO (Labels)             
European Union (EU6-1958, 
EU9-1973, EU10-1981, 
EU12-1986, EU15-1995, 
EU25-2004, EU27-2007, 
EU28-2013, EU27-2020) 

3   5.1 e 7.92 e 

European Union - 27 
countries (from 2020) :  :  8.49 e 

European Union - 28 
countries (2013-2020) :   :   7.92 e 

Belgium 1.5  3.6  6.85  
Bulgaria :   0.5   2.34   
Czechia :  12.4  15.19 r 
Denmark 5.9   6.1   10.87   
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 3.2  5.9  7.75  

Estonia :   12.8   22.33   
Ireland 0.6  1.1 e 1.63  
Greece 0.7 e 8.4   10.26 r 
Spain 1.5  6.7 e 9.66  
France 1.2   2.9   7.72   
Croatia :  :  7.19  
Italy 6.7   8.6   15.16   
Cyprus :  2.8 e 4.98  
Latvia :   9.2   14.79   
Lithuania :  5.2  8.14  
Luxembourg 0.8   2.8 e 4.42   
Hungary :  2.4  5.71  
Malta :   0.2   0.47   
Netherlands 1.6  2.5  3.75  
Austria 13.8   19.5   25.33   
Poland :  3.3  3.49 e 
Portugal 1.2   5.8   8.16 e 
Romania :  1.3  2.86  
Slovenia :   6.4   10.35   
Slovakia :  9.1  10.31  
Finland 6.7   7.4   13.48   
Sweden 5.9  14.3  20.43  
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United Kingdom 3.3   4.1   2.62   
Iceland :  :  0.37  
Norway 2   :   4.59 e 
Switzerland :  :  16.27  
North Macedonia :   :   0.29   
Serbia :  :  0.61  
Turkey :   :   1.44 e 

       
Special value       
: not available      
Available flags:       
e estimated      
p provisional      
r revised      

 
Tabel 4. Suprafața cultivată ecologic (% din suprafața agricolă 

cultivată), ultima actualizare 15.01.2021,  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_40/default/table?l

ang=en 
 

TIME 2000 2010 2016 
GEO (Labels)             
European Union - 27 
countries (from 2020) 6.11   5.32   5.31   

European Union - 28 
countries (2013-2020) 5.99  5.26  5.25  

Belgium 0.7   0.41   0.42   
Bulgaria 4.82  3.01  3.37  
Czechia 2.77   1.33   1.31   
Denmark 0.01  0.01  0  
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 2.46   1.37   1.3   

Estonia 0.01  0  0  
Ireland 0.72   0.68   0.67   
Greece 10.8  9.41  9.6  
Spain 10.92   8.85   9.02   
France 4.14  3.39  3.27  
Croatia 7.89   7.07   5.12   
Italy 25.83  24.61  24.93  
Cyprus 8.55   6.1   6.5   
Latvia 0.01  0.01  0.01  
Lithuania 0.03   0.02   0.02   
Luxembourg 3.56  2.65  2.63  
Hungary 2.94   2.57   2.51   
Malta 30.13  12.57  10.6  
Netherlands 0.01   0.01   0.01   
Austria 15.45  15.56  15.5  
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Poland 1.28   1.09   1.14   
Portugal 5.24  4.44  4.08  
Romania 8.09   7.51   7.31   
Slovenia 19.37  18.96  18.99  
Slovakia 5.72   4.7   4.55   
Finland 0.01  0.01  0.01  
Sweden 0.67   0.68   0.68   
United Kingdom 3.87  4.12  4.1  
Iceland :   :   :   
Norway :  :  :  
Switzerland :   :   :   

 
Tabel 5. Estimarea eroziunii solului de către apă - zona afectată de 

rata eroziunii severe (sursa: CCR),  
km pătrați, ultima actualizare 31.01.2020,  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_15_50/default/table?l
ang=en 

 
ODD3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor, la orice vârstă 
 

TIME 2005 2010 2019 
GEO (Labels)             
European Union (EU6-1958, 
EU9-1973, EU10-1981, 
EU12-1986, EU15-1995, 
EU25-2004, EU27-2007, 
EU28-2013, EU27-2020) 

64.1   68.2   69.3 e 

European Union - 27 
countries (from 2020) :  66.8 e 68.6 e 

European Union - 28 
countries (2013-2020) :   68.2   69.3 e 

European Union - 27 
countries (2007-2013) :  68.3  :  

Euro area - 19 countries  
(from 2015) 63.6   67.6   69.6   

Euro area - 18 countries 
(2014) 63.9  67.7  69.7  

Belgium 72.9   73.1   74 b 
Bulgaria 60.5  67.3  67.2  
Czechia 59   62.4   62   
Denmark 76.7  71.2  69.7  
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 60.1   65.3   65.5   

Estonia 53.9  52.8  56.6  
Ireland 82.9   83.3   84   
Greece 77.5  75.7  79.3  
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Spain 67   72   75.3   
France 68.8  67.4  66.7  
Croatia :   48.2   60.5   
Italy 57.6  66.4  72.9  
Cyprus 75.1   74.6   77.8   
Latvia 35  47.7  47.1  
Lithuania 42.6   50.2   46.2   
Luxembourg 73.7  75.3  71.9  
Hungary 45.4   55.1   58.3   
Malta 71.4  67.6  74.2  
Netherlands 76.4   77.9   74.8   
Austria 71  69.5  71.3  
Poland 54.5   57.9   59.9   
Portugal 45.9  49.3  50.1  
Romania 69   68.6   71.2   
Slovenia 53.6  59.7  66.7  
Slovakia 52.2   63.7   65.2   
Finland 68.6  68.5  68.5  
Sweden 75.3   78.4   76   
United Kingdom 74.9  79.7  :  
Iceland 79.5   77.8   :   
Norway 73.6  76.8  74.8  
Switzerland :   81.6   81.3   
Montenegro :  :  69.2  
North Macedonia :   72.7   74.7   
Serbia :  :  59  
Turkey :   65.3   66.4   
Kosovo (under United 
Nations Security Council 
Resolution 1244/99) 

:  :  :  

       
 

Tabel 6. Ponderea persoanelor cu o sănătate percepută bună sau 
foarte bună (% din populația de peste 16 ani), ultima actualizare 

17.12.2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_20/default/table?l

ang=en 
TIME 2009 2012 2017 

GEO (Labels)             
European Union (EU6-1958, 
EU9-1973, EU10-1981, EU12-
1986, EU15-1995, EU25-
2004, EU27-2007, EU28-
2013, EU27-2020) 

29   28   26   

European Union - 27 
countries (from 2020) 29 e 28 e 27 e 

European Union - 28 
countries (2013-2020) :   :   26   
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Belgium 30  27  19  
Bulgaria 39   36   36   
Czechia 26  29  29  
Denmark 29   26   19   
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 25  26  25  

Estonia 32   26   23   
Ireland 31  29  19  
Greece 42   40   37   
Spain 35  33  27  
France 33   28   36   
Croatia 33  :  35  
Italy 26   24   25   
Cyprus 32  30  28  
Latvia 36   36   32   
Lithuania 30  30  29  
Luxembourg 25   27   21   
Hungary 38  32  27  
Malta 26   27   24   
Netherlands 23  23  19  
Austria 34   33   28   
Poland 33  32  30  
Portugal 23   23   26   
Romania 30  30  28  
Slovenia 26   27   28   
Slovakia 26  23  26  
Finland 21   25   20   
Sweden 16  13  7  
United Kingdom 28   27   17   
Iceland :  :  :  
Norway :   :   :   
Switzerland :  :  :  

       
Special value       
:       
Available flags:       
e       
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Tabel 7. Ponderea persoanelor care fumează (sursa: DG SANTE), (% 
din populația de peste 15 ani), ultima actualizare 22.09.2020,  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_30/default/table?l
ang=en 

TIME 2008 2014 2017 
GEO (Labels)             
European Union - 27 
countries (from 2020) :  51.1  51.8 e 

European Union - 28 
countries (2013-2020) :   51.6   52 e 

European Union - 27 
countries (2007-2013) :  :  51.9 e 

Euro area - 19 countries  
(from 2015) :   :   49.8 e 

Euro area - 18 countries 
(2014) :  :  49.7 e 

Belgium 47.5   49.3   48.7   
Bulgaria 50.8  54  59.5  
Czechia 56.6   56.8   62.3 u 
Denmark :  47.7  :  
Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 52.1   52.1   :   

Estonia 51  53.9  56.1 u 
Ireland :   55.7   57.1 u 
Greece 56.3  56.7  :  
Spain 53   52.4   51.7   
France 43.6  47.2  46.1  
Croatia :   57.4   60.9   
Italy :  44.9  :  
Cyprus 51.3   48.3   52.7   
Latvia 54.9  56.5  57  
Lithuania :   55.6   56.2   
Luxembourg :  48  49.3  
Hungary 54.9   55.2   56.3   
Malta 59.7 u 61  62.2  
Netherlands :   49.4   47   
Austria 49.3  48  50  
Poland 54   54.7   56   
Portugal :  53.6  53.3  
Romania 50.3   55.8   62.9   
Slovenia 56.6  56.6  52.5  
Slovakia 50.7   54.2   54.5   
Finland :  54.7  61.1  
Sweden :   49.9   :   
United Kingdom :  55.7  56.1 u 
Iceland :   57.6   :   
Norway :  49.3  50.4  
Switzerland :   :   :   
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North Macedonia :  :  55.7  
Serbia :   :   49.5   
Turkey 50.6  56.5  :  

       
Special value       
: not available      
Available flags:       
e estimated      
u low reliability      

 
Tabel 8. Rata obezității după indicele de masă corporală (IMC), % 

din populația de peste 18 ani, ultima actualizare 31.01.2020,  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_10/default/table?l

ang=en  
 
ODD4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 
 

 
UE - 27 țări  
(începând cu 2020) : : : : 34,2 33,7 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : 32,7 32,4 

Belgia 38,4 36,2 36,6 36,9 38,8 39,2 

Bulgaria 35,6 36,1 36,5 36,4 36,2 36,0 

Cehia 37,2 37,3 36,6 35,9 35,7 35,7(b) 

Danemarca 36,6 37,7 38,1 37,6 37,5 37,6 

Germania 27,3 28,4 29,3 29,2(d) 29,7(d) 30,2(d) 

Estonia 34,3 33,1 31,1(b) 30,1 29,4 29,5 

Irlanda 31,2(d) 33,0(d) 35,1 35,4 36,3 36,9(d) 

Grecia 36,0 38,0 40,7 43,0 44,0 :(z) 

Spania 36,0 37,7 38,5 39,1 40,0 40,3 

Franța 31,9 32,2 32,6 33,2 34,2 35,3 

Croația 37,8 38,8 38,2 38,4 39,3 39,7 

Italia 32,7 32,0 32,2 31,4 33,1 34,0 

Cipru 21,1 22,8 24,5 26,2 28,0 28,1 
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Letonia 35,9 36,0 35,7 37,2 37,9 38,8 

Lituania 44,2 41,4 : 39,4 39,5 40,0 

Luxembourg 9,2 9,5 9,4 9,3 9,0(b) 8,3 

Ungaria 30,7 28,4 26,7 26,0 25,9 26,0 

Malta 19,7 20,5 20,8 21,6 22,0 22,3 

Olanda 35,6 36,7 39,0 38,9 39,5 39,9 

Austria 29,8 29,3 29,3 28,9 28,8 29,4 

Polonia 43,9(d) 41,8(d) 40,6(d) 40,4(d) 40,2(d) 39,9(e) 

Portugalia 29,0 31,0 29,2 30,0 30,7 31,5 

România 28,4 28,3 28,0 28,1 28,6 29,3 

Slovenia 47,8 48,6 48,3 46,7 46,0(d) 45,1 

Slovacia 32,2 31,8 31,1 30,0 29,1 28,5 

Finlanda 35,9 35,1 34,8 34,9 35,0 35,0 

Suedia 27,1 26,7 26,5 26,6 26,6 27,0 

Regatul-Unit 22,4 24,2 24,1(e) 22,9(e) 23,8(d) 24,9(d) 

Islanda 30,8 31,1 29,8 28,6 27,4 26,4 

Liechtenstein 12,1 9,7 11,5 12,7 14,9 13,9 

Norvegia 33,7 35,0 35,4 36,1 36,6 37,2 

Elveția 26,0 26,5 26,9 26,7 27,1 27,8 

Macedonia de Nord 21,5 21,7 23,9 24,9 25,2 25,1 

Serbia 34,0 34,4 34,5 36,3 37,6 37,2 

Turcia 37,8 39,5 42,7 44,7 45,3 46,1 

TIME 
GEO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Legendă :     
b ruptură de serie c confidențial d definiție diferită 
e estimări f previziuni n nesemnificativ 
p provizorii r revizuit s estimare Eurostat 
u puțin fiabile z neaplicable  

 

Caracter 
special : 
: nedisponibile 
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Tabelul 9. Ponderea populației în vârstă de 20-24 ani cu studii 
superioare 

(Eurostat, ultima actualizare 12.11.2020) 
 

Ponderea populației cu studii superioare în vârstă de 20-24 de ani la 
nivelul UE 33,7 % la nivelul UE (27 de țări, în anul 2018). Turcia-46,1%; 
Slovenia-45,1%; Lituania-40%; Olanda-39,9%; Polonia-39,9%; Belgia-
39,2%. În ceea ce privește România, evoluția ponderii populației cu studii 
superioare în vârstă de 20-24 de ani a fost următoarea: 2013-28,4%; 2014-
28,3%; 2015-28,0%; 2016- 28,1%; 2017-28,6% și 2018-29,3%, sub media 
UE și al multor țări europene. Există un anumit mit la nivelul României, că 
am avea prea mulți studenți! Realitatea este alta. Se impune o politică 
educațională care să conducă la creșterea numărului de studenți la nivel 
național, folosind în acest sens diferite instrumente de stimulare. Pe de altă 
parte, este nevoie de o altfel de abordare pedagogică, care să pună accent 
pe valorificarea potențialului de inteligență și creativitate al studenților, 
reducerea abandonului universitar, accentuarea proceselor de diferențiere 
și individualizare a procesului de predare-învățare și evaluare. De 
asemenea, pandemia a adus argumente în plus pentru accentuarea 
procesului de digitalizare. Să fim prospectivi în ceea ce privește demersul 
educațional, în sensul de a medita la evoluțiile viitoare din societate. Cert 
este că dezvoltarea în acest domeniu trebuie să conducă la o universitate 
de tip antreprenorial pentru USV Iași. 

 
Țări / An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
UE - 27 țări  
(începând cu 2020) : : : : : 34.2 33.7 
UE - 28 țări  
(2013-2020) : : : : : 32.7 32.4 
Belgia : 38.4 36.2 36.6 36.9 38.8 39.2 
Bulgaria : 35.6 36.1 36.5 36.4 36.2 36.0 
Cehia : 37.2 37.3 36.6 35.9 35.7 35.7 
Danemarca : 36.6 37.7 38.1 37.6 37.5 37.6 
Germania 28.0 27.3 28.4 29.3 29.2 29.7 30.2 
Estonia : 34.3 33.1 31.1 30.1 29.4 29.5 
Irlanda : 31.2 33.0 35.1 35.4 36.3 36.9 
Grecia : 36.0 38.0 40.7 43.0 44.0 : 
Spania : 36.0 37.7 38.5 39.1 40.0 40.3 
Franța : 31.9 32.2 32.6 33.2 34.2 35.3 
Croația : 37.8 38.8 38.2 38.4 39.3 39.7 
Italia : 32.7 32.0 32.2 31.4 33.1 34.0 
Cipru : 21.1 22.8 24.5 26.2 28.0 28.1 
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Letonia : 35.9 36.0 35.7 37.2 37.9 38.8 
Lituania : 44.2 41.4 : 39.4 39.5 40.0 
Luxemburg : 9.2 9.5 9.4 9.3 9.0 8.3 
Ungaria : 30.7 28.4 26.7 26.0 25.9 26.0 
Malta : 19.7 20.5 20.8 21.6 22.0 22.3 
Olanda : 35.6 36.7 39.0 38.9 39.5 39.9 
Austria : 29.8 29.3 29.3 28.9 28.8 29.4 
Polonia : 43.9 41.8 40.6 40.4 40.2 39.9 
Portugalia : 29.0 31.0 29.2 30.0 30.7 31.5 
România : 28.4 28.3 28.0 28.1 28.6 29.3 
Slovenia : 47.8 48.6 48.3 46.7 46.0 45.1 
Slovacia : 32.2 31.8 31.1 30.0 29.1 28.5 
Finlanda : 35.9 35.1 34.8 34.9 35.0 35.0 
Suedia : 27.1 26.7 26.5 26.6 26.6 27.0 
Regatul-Unit : 22.4 24.2 24.1 22.9 23.8 24.9 
Islanda : 30.8 31.1 29.8 28.6 27.4 26.4 
Liechtenstein : 12.1 9.7 11.5 12.7 14.9 13.9 
Norvegia : 33.7 35.0 35.4 36.1 36.6 37.2 
Elveția : 26.0 26.5 26.9 26.7 27.1 27.8 
Macedonia de Nord : 21.5 21.7 23.9 24.9 25.2 25.1 
Serbia : 34.0 34.4 34.5 36.3 37.6 37.2 
Turcia : 37.8 39.5 42.7 44.7 45.3 46.1 

 
Tabelul 10. Ponderea studenților în cadrul populației de 20-24 

de ani (%) 
Update: 12.11.20, Data accesării: 22.11.2020, EUROSTAT, ISCED 2011: 

Nivel 5-8 
 

Ponderea studenților în cadrul populației de 20-24 de ani s-a situat la 
sfârșitul anului 2018 la nivelul de 32,4 % (UE-28 de țări) și de 33,7 % (UE-
27 de țări), comparativ cu ponderea la nivelul României de 29,3 %. Câteva 
exemple de țări: Turcia-46,1%, Spania-40,3 %, Lituania-40,0%, Polonia-
39,9, Belgia-39,2%.  Evoluția ponderii României a fost următoarea: 2013-
28.4 %; 2014-28.3%; 2015-28.0%; 2016-28,1%; 2017-28,6%; 2018-29,3 
%. Necesitatea creșterii acestei ponderi rezultă fără îndoială. 

 
 

GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
UE- 27 țări  
(începând cu 2020) : : : : : 77.3 
UE - 28 țări  
(2013-2020) : : : : : 79.6 
Belgia 76.3 78.3 79.6 83.7 81.6 82.3 
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Bulgaria 70.2 68.7 70.3 70.5 69.7 70.7 
Cehia 72.9 77.5 74.3 72.5 70.3 63.3 
Danemarca 97.5 100.1 102.9 113.9 107.9 104.8 
Germania 49.9 53.8 55.9 55.8 57.3 57.0 
Estonia 57.5 55.6 58.4 59.1 57.3 56.7 
Irlanda 103.8 110.7 119.6 122.3 136.9 146.2 
Grecia 51.5 54.9 56.1 60.7 60.8 62.2 
Spania 76.2 86.5 88.4 90.5 93.2 96.6 
Franța : 94.8 97.8 100.0 101.9 104.9 
Croația 69.1 67.0 70.4 67.5 68.6 70.8 
Italia 57.1 58.3 58.2 59.4 62.1 64.1 
Cipru 43.5 55.4 57.6 62.5 67.4 65.8 
Letonia 73.8 61.7 63.2 61.8 60.9 68.4 
Lituania 95.9 81.3 80.0 75.8 73.6 74.1 
Luxemburg 22.2 25.4 21.4 21.8 21.8 21.2 
Ungaria 59.4 58.5 55.3 55.3 51.8 54.0 
Malta 62.4 63.2 61.9 67.8 67.8 58.2 
Olanda 66.5 67.3 70.3 70.7 72.1 73.4 
Austria 78.2 74.4 74.7 72.9 73.7 73.5 
Polonia 104.0 100.2 96.0 93.9 103.0 96.7 
Portugalia 67.0 64.5 66.8 66.3 70.6 73.5 
România 65.8 59.4 52.7 50.0 51.8 56.5 
Slovenia 74.8 75.8 77.5 133.1 72.8 76.2 
Slovacia 85.8 82.6 78.3 74.7 69.4 62.9 
Finlanda 77.4 79.1 83.4 82.2 82.2 84.7 
Suedia 57.0 57.3 59.0 58.3 54.4 56.1 
Regatul-Unit 91.5 88.9 84.7 85.9 89.5 93.5 
Islanda 86.0 88.9 91.3 92.7 88.1 81.8 
Liechtenstein 69.2 59.6 62.6 42.2 57.5 35.9 
Norvegia 66.7 69.8 69.1 69.6 74.6 76.2 
Elveția 79.5 82.3 82.1 82.8 83.4 84.3 
Muntenegru : : : : : : 
Macedinia de Nord 35.1 38.3 35.2 33.5 34.9 32.8 
Serbia : 56.8 57.7 58.4 61.0 55.0 
Turcia : 58.7 63.9 63.8 63.8 66.7 
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Tabelul 11. Absolvenți ai învățământului superior cu vârstă de 
20-29 de ani (la 1000 de locuitori) 

Update: 17.11.20, Data accesării: 22.11.2020, EUROSTAT, ISCED 2011: 
Nivel 5-8 

 
În ceea ce privește numărul de absolvenți ai învățământului superior 

cu vârstă de 20-29 de ani la 1000 de locuitori, media la nivelul UE 28 de 
țări a fost în anul 2018 de 79,6 studenți, cu un număr peste media 
europeană situându-se Irlanda (146,2), Franța (104,9), Danemarca (104,8) 
și Polonia cu 96,7 la nivelul anului 2018. Evoluția numărului de studenți în 
România a fost neregulată: 65,8 (2013), 59,4 (2014), 52,7 (2015), 50,0 
(2016), 51,8 (2017) și 56,5 în anul 2018 (sub media europeană). 

 
Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 
Austria 38.7 40.1 40.8 40.7 42.4 
Belgia 42.7 45.6 45.9 47.6 47.5 
Bulgaria 32.1 33.8 32.8 33.7 32.5 
Elveția 49.3 51.2 52.8 55 56.1 
Cipru 54.5 53.4 55.9 57.1 58.8 
Republica Cehă 30.1 32.8 34.2 33.7 35.1 
Germania 32.3 33.2 34 34.9 35.5 
Denmarca 45.7 46.5 48.2 48.4 49 
Zona Euro (19 țări) 37.3 37.6 38.4 39.6 40.5 
Estonia 45.3 45.4 48.4 47.2 46.2 
Grecia 40.4 42.7 43.7 44.3 43.1 
Spainia 40.9 40.1 41.2 42.4 44.7 
Uniunea Europeană –  
27 țări (din 2020) 37.3 37.8 38.6 39.4 40.3 
Uniunea Europeană –  
28 țări (1993-2020) 38.7 39.2 39.9 40.7 41.6 
Finlanda 45.5 46.1 44.6 44.2 47.3 
Franța 45.1 43.7 44.4 46.2 47.5 
Croația 30.8 29.3 28.7 34.1 33.1 
Ungaria 34.3 33 32.1 33.7 33.4 
Irlanda 53.8 54.6 54.5 56.3 55.4 
Islanda 47.1 48.8 53.7 51.7 52.8 
Italia 25.3 26.2 26.9 27.8 27.6 
Lituania 57.6 58.7 58 57.6 57.8 
Luxemburg 52.3 54.6 52.7 56.2 56.2 
Letonia 41.3 42.8 43.8 42.7 45.7 
Muntenegru 31 33.9 34 32.4 36.8 
Macedonia de Nord 28.6 29.1 30.6 33.3 35.7 



 

108 

 

Malta 29.1 32 33.5 34.7 37.8 
Olanda 46.3 45.7 47.9 49.4 51.4 
Norvegia 50.9 50.1 49 50.6 49.1 
Polania 43.4 44.6 45.7 45.7 46.6 
Portugalia 31.9 34.6 33.5 33.5 36.2 
România 25.6 25.6 26.3 24.6 25.8 
Serbia 28.9 29.9 31.4 32.8 33.5 
Suedia 50.2 51 51.3 51.8 52.5 
Slovenia 43.4 44.2 46.4 42.7 44.9 
Slovacia 28.4 31.5 34.3 37.7 40.1 
Turcia 23.6 26.5 27.3 28.8 31.4 
Marea Britanie 47.8 48.1 48.2 48.8 50 

 
Tabelul 12. Gradul de cuprindere în învățământul terțiar (Tertiary 

educational attainment) 
Sinteză: 2015-2019, Vârsta: 30-34 de ani, International Standard 

Classification of Education (ISCED 2011): Nivel 5-8, LAST UPDATE ON: 
06.11.2016 

SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online 

database as table t2020_41,  
Accesat la data de 24.11.2020 

 
Gradul de cuprindere în învățământul terțiar (ISCED-Nivel 5-8) a 

persoanelor de 30-34 de ani a fost unul dintre țintele stabilite prin Strategia 
Europa 2020, UE propunându-și să ajungă la 40,0%, ceea ce a și realizat la 
sfârșitul anului 2019 (41,6%, UE 28 de țări), evidențiindu-se: Cipru (58,8 
%), Lituania (57,8%), Luxemburg (56,2 %), Elveția (56,1 %), Irlanda 
(55,4%), Islanda (52,8%), Suedia (52,5%). La sfârșitul anului 2019 
România a înregistrat un procent de 25,8 %, situându-se sub media UE și 
nerealizând ținta pentru anul 2020. 
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Figura 27. Populația cu studii superioare în vârstă de 30-34 de ani 
(%),  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Tertiary_educational_attainment,_EU-

28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_30-34).png 
 

 Graficul prezintă dinamica ponderii populației cu studii superioare în 
vârstă de 30-34 de ani, la nivelul celor 28 de țări din UE: 23,6 % (2002), 34 
% (2010), 38 % (2015), ajungând la 41,6 % în 2019. Repetăm, s-a atins 
ținta stabilită la nivelul UE de a ajunge la cel puțin 40% din populația cu 
vârstă de 30-34 de ani care să aibă studii superioare (ISCED 2011). 

 
UE - 27 țări  
(începând cu 
2020) 

16.554.5
10 
(d) 

16.515.76
3 
(d) 

17.213.65
5 

17.203.15
4 

17.340.94
8 

17.502.04
5 

UE - 28 țări  
(2013-2020) 

18.940.7
09 
(d) 

18.865.61
7 
(d) 

19.543.98
9 

19.590.43
4 

19.772.83
4 

19.969.13
1 

Belgia 488.488 495.910 504.745 508.270 526.760 515.530 

Bulgaria 283.959 283.294 278.953 266.707 249.937 236.335 

Cehia 427.441 418.624 395.529 371.948 352.873 329.036(b
) 

Danemarca 291.147 301.399 313.756 314.822 312.379 310.903 

Germania  2.780.01
3 2.912.203 2.977.781 3.043.084 3.091.694 3.127.927 

Estonia 64.806 59.998 55.214 51.092 47.390 45.773 

Irlanda 199.428(
d) 

203.912(d
) 214.632 218.411 225.031 231.201(d

) 

Grecia 659.284 677.429 690.868 709.488 735.027 766.874 

Spania 1.969.41
3 1.982.162 1.963.924 1.968.702 2.010.183 2.051.826 

Franța 2.338.13
5 2.388.880 2.424.158 2.480.186 2.532.831 2.618.729 

Croația 164.623 166.061 162.022 162.017 165.197 164.826 

Italia 1.872.69
3 1.854.360 1.826.477 1.815.950 1.837.051 1.895.990 

Cipru 31.965 33.674 37.166 40.347 45.263 47.169 



 

110 

 

Letonia 94.474 89.671 85.881 84.282 82.914 81.602 

Lituania 159.695 148.389 140.629 133.759 125.863 118.287 

Luxembourg : 6.788(e) 6.896 6.954 7.058 7.043 

Ungaria 359.040 329.455 307.729 295.328 287.018 283.350 

Malta 12.574 12.610 13.216 13.764 14.425 15.220 

Olanda : : 842.601 836.946 875.455 889.506 

Austria 422.778 421.225 425.972 431.125 430.370 430.195 

Polonia 1.902.71
8 1.762.666 1.665.305 1.600.208 1.550.203 1.492.899 

Portugalia 360.818 362.200 337.507 343.117 346.963 356.390 

România 618.157 578.706 541.653 535.218 531.586 538.871 

Slovenia 97.706 92.769 85.616 80.798 79.547(d) 76.534 

Slovacia 209.543 197.854 184.390 167.280 156.048 144.447 

Finlanda 309.009 306.080 302.478 297.163 295.528 294.516 

Suedia 436.603 429.444 428.557 426.188 426.354 431.065 

Regatul Unit 2.386.19
9 

2.349.854 
(d) 

2.330.847 
(d) 

2.378.667
(d) 

2.431.886
(d) 

2.467.086
(d) 

Islanda 19.097 19.901 : 18.590 17.967 17.835 

Liechtenstein 845 830 750 774 799 850 

Norvegia 255.416 264.207 268.231 277.449 284.042 288.739 

Elveția 279.803 289.722 294.450 295.149 300.618 306.743 

Montenegru : : : 24.643 25.014 23.826 

Macedoinia de 
Nord 60.682 60.572 63.543 63.252 61.488 60.110 

Serbia 238.945 242.848 241.054 251.162 262.108 256.172 

Turcia 4.975.69
0 5.472.521 6.062.886 6.689.185 7.198.987 7.560.371 

Anul 
Țara 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Legendă: d-definiții diferite; e-estimat  
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Tabelul 13. Numărul populației cu studii superioare 

 (nivele 5-8) (sinteză) 
 

La sfârșitul anului 2018 UE (28 de țări) avea un număr de 
19.969.131 studenți, remarcându-se Turcia (7.560.371),  Germania 
(3.127.927), Franța (2.618.729), Spania (2.051.826), Italia (1.895.990), 
Polonia (1.492.899).  

În UE-27, în 2018 erau 17,5 milioane de studenți din învățământul 
terțiar, din care 6,8 % urmau cursuri terțiare cu ciclu scurt, 59,9 % la 
licență, 29,5 % la masterat și 3,8 % urmau studii doctorale. Studenții de la 
licență și masterat au reprezentat 89,4 %. 

Numărul de studenți a evoluat în România de la 618.157 (2013), 
578.706 (2014), 541.653 (2015), 535.2018 (2016), 531.586 (2017) și 
538.871 (2018). Se observă o dinamică inconstantă în cazul României. 

 
ODD5: Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și  
fetelor în societate 
 

AGE (Labels) 
15- 
74 
ani 

18-
29 
ani 

30- 
39 
ani 

40 -
49 
ani 

50- 
59 
ani 

60 ani  
și 

peste 
European Union - 27 

countries 
(from 2020) 

8 12  9  8  5  4 

European Union - 28 
countries 

(2013-2020) 
8 13  9  8  5  5 

Belgium 11 18  13  11  8  4 

Bulgaria 8 12  11  5  8  5 

Czechia 8 10  13  8  6  2 

Denmark 11 22  10  11  8  4 

Germany 8 17  10  7  5  4 

Estonia 5 8  3  9  2  1 

Ireland 8 14  6  6  8  3 

Greece 7 9  9  11  5  2 

Spain 4 4  6  3  3  3 

France 11 22  13  9  6  5 
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Croatia 5 6  3  6  5  6 

Italy 7 6  8  9  4  8 

Cyprus 5 6  4  3  4  6 

Latvia 6 9  9  7  6  2 

Lithuania 6 4  8  8  5  2 

Luxembourg 7 10  6  7  5  5 

Hungary 9 12  13  8  8  5 

Malta 5 8  7  4  5  2 

Netherlands 11 22  11  11  9  5 

Austria 5 6  8  3  4  4 

Poland 4 5  6  5  4  2 

Portugal 6 4  6  9  7  4 

Romania 7 9  6  10  6  4 

Slovenia 3 6  2  3  3  1 

Slovakia 10 12  10  12  9  6 

Finland 10 22  14  8  7  3 

Sweden 11 22  11  10  8  5 

United Kingdom 8 17  6  8  3  6 

Iceland : :  :  :  :  : 

Norway : :  :  :  :  : 

Switzerland : :  :  :  :  : 

Special value           

: not available         

 
Tabel 14. Violența fizică și sexuală asupra femeilor pe grupe de 

vârstă (ultima actualizare 01.02.2020) (sursa: Agenția Uniunii Europene 
pentru Drepturi Fundamentale , FRA), (% dintre persoanele de peste 15 ani 

care au răspuns „da”), 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_10/default/table?l

ang=en 
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) defineşte violenţa astfel: 
folosirea intenţiontă a forţei sau puterii, reală sau sub formă de ameninţări, 
împotriva propriei persone, împotriva unei alte persone sau împotriva unui 
grup sau comunităţi, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a 
rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea dezvoltării sau 
deprivare.  

Violenţa contra femeilor este „orice act de violenţă bazată pe 
deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei 
traumatisme sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv 
ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră de 
libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată” (Declaraţia pentru 
Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală 
ONU în decembrie 1993).  

Conform Platformei de acţiune de la Beijing adoptată la a patra 
Conferinţă Mondială asupra Problemelor Femeilor din 1995, termenul de 
„violenţă împotriva femeilor” înseamnă orice act de violenţă fundamentat 
pe diferenţa de gen, care rezultă sau care poate rezulta într-o vătămare sau 
suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţările cu 
asemenea acte, coerciţia sau privarea arbitrară de libertăţi, indiferent dacă 
acestea apar în viaţa publică sau privată (Naţiunile Unite, Departamentul de 
Informare Publică, a patra Conferinţă Mondială asupra problemelor 
femeilor, Beijing, China, 4-15 septembrie 1995). 

Aproximativ 15 milioane de adolescente din întrega lume (15-19 ani) 
au fost supuse unor raporturi sexuale forțate la un moment dat din viața lor 
(UNICEF, 2017).30 De asemenea, aproape o treime dintre persoanele de 
sex feminin de peste 15 ani din Uniunea Europeană au fost victime ale 
violenței fizice sau hărțuirii sexuale. Tot după vârsta de 15 ani, o femeie din 
10 a fost supusă unei forme de violență sexuală și o femeie din 20 a fost 
violată. 31  

Analiza datelor din Tabelul 14 indică faptul că cele mai multe acte de 
violență ar avea loc în intervalul de vârstă 18-29 de ani, cele mai mari 
procente înregistrându-se în Finlanda, Suedia, Olanda, Franța, Danemarca, 
Belgia, Germania și Marea Britanie. Considerăm că și România trebuie să 
acționeze mai eficient pe această problematică, inclusiv în plan educațional. 

 
 

30 UNICEF, 2017, Un visage familier : la violence dans la vie des enfants et des 
adolescents, https://reliefweb.int/report/world/un-visage-familier-la-violence-dans-la-vie-
des-enfants-et-des-adolescents  
31 Agence des droits fondamentaux de l’Union europeenne, 2014, La violence à l’égard des 
femmes : une enquête à l’échelle de l’Union européenne, 
https://fra.europa.eu/fr/publication/2014/la-violence-legard-des-femmes-une-enquete-
lechelle-de-lue-les-resultats-en-bref . 
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TIME 2002         2010         2015          2018 
GEO (Labels)                 
European Union –  
27 countries  
(from 2020) 

:  15.8  15.4  14.1 p 

European Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

:   17.1   16.4   15 p 

European Union –  
27 countries  
(2007-2013) 

:  :  :  :  

Euro area –  
19 countries   
(from 2015) 

:   17   16.5   15 p 

Belgium :  10.2  6.4  5.8  
Bulgaria 18.9   13   15.5   13.9   
Czechia 22.1  21.6  22.5 d 20.1 d 
Denmark :   17.1   15.1   14.6   
Germany  :  22.3  21.8  20.1  
Estonia :   27.7   26.7   21.8   
Ireland 15.1  13.9  13.9 p :  
Greece 25.5   15   :   7.9 p 
Spain 20.2  16.2  14.1  11.9  
France :   15.6   15.3   15.8   
Croatia :  5.7  :  10.5  
Italy :   5.3   5.5   3.9 p 
Cyprus 22.5  16.8  13.2  10.4  
Latvia :   15.5   18.4   19.6   
Lithuania 13.2  11.9 b 14.2  14  
Luxembourg :   8.7   4.7   1.4   
Hungary 19.1  17.6  14  12.2  
Malta :   7.2   10.7   13   
Netherlands 18.7  17.8  16.1  14.7  
Austria :   24   21.8   20.4   
Poland 7.5  4.5  7.3  8.5  
Portugal :   12.8   16   8.9   
Romania 16  8.8  5.6 e 2.2  
Slovenia 6.1   0.9   8.2   9.3   
Slovakia 27.7  19.6  19.7  19.8  
Finland :   20.3   17.5   17.1   
Sweden :  15.4  14  12.1  
United Kingdom 27.3   23.3 b 21   19.8   
Iceland :  17.7  17.5  13.7  
Norway :   16.1   16.2   14   
Switzerland :  17.8  17.2  :  
Montenegro :   :   :   :   
North Macedonia :  :  :  :  
Serbia :   :   :   9.6   
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Turkey :  :  :  :  
         

Special value         
: not available       
Available flags:         
b break in time series      
d definition differs (see metadata)     
e estimated        
p provisional       

 
Tabel 15. Diferența de remunerare între sexe într-o formă 

neajustată,  
% din câștigurile medii brute pe oră ale bărbaților, ultima actualizare 

29.10.2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?l

ang=en 
 
Indicatorul măsoară diferența dintre câștigurile medii brute orare ale 

angajaților plătiți de sex masculin și ale angajaților plătiți de sex feminin ca 
procent din câștigurile medii brute orare ale angajaților bărbați plătiți. Cele 
mai mari diferențe dintre salariile femeilor și bărbaților sunt în Estonia 
(21,8%), Austria (20,4%), Cehia și Germania (20,1%), Slovacia și Marea 
Britania (19,8%), Letonia (19,6%). Media europeană a fost în anul 2018 de 
15% (UE-28 de țări). În România diferențele salariale dintre femei și 
bărbați sunt de 2,2% (Tabelul 15). 

Salariul egal pentru munca egală este unul dintre principiile 
fondatoare ale Uniunii Europene, încorporat în tratate începând cu 1957. 
Articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că 
fiecare stat membru se asigură că principiul este aplicat. Directiva 
2006/54/CE consacră principiul egalității de remunerare. Închiderea 
diferenței de remunerare între femei și bărbați este, de asemenea, unul 
dintre obiectivele angajamentului strategic al Comisiei pentru egalitatea de 
gen, precum și al Pilonului european al drepturilor sociale. Orizontul de 
timp în care vor dispărea aceste diferențe salariale dintre bărbați și femei 
este diferit de la o țară la alta.32  

 
 
 

 
 

32 CNSRL Frăția, Fără a acționa, diferența de remunerare între sexe din UE nu se va 
încheia până în 2104, http://www.cnslr-fratia.ro/2020/10/05/fara-a-actiona-diferenta-de-
remunerare-intre-sexe-din-ue-nu-se-va-incheia-pana-in-2104/ . 
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Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 
Austria 6.8 6 5.8 5.7 6.1 
Belgia 8.6 7.4 7.3 6.5 6.2 
Bulgaria 13.4 13.9 13.5 12.8 13.3 
Elveția 5 5 3.9 3.3 3.8 
Cipru 3.1 4.3 7.7 6 7.5 
Republica Cehă 6 6.6 6.7 6.1 6.8 
Germania 9.8 9.5 9 9.1 8.8 
Denmarca 6.2 6.3 6.3 8.1 7.6 
Zona Euro (19 țări) 9.9 9.3 8.9 8.9 8.6 
Estonia 10 7.4 7.3 6.4 6.9 
Grecia 6.4 5.3 4.9 3.6 3.2 
Spania 15.8 15.1 14.5 14 13 
Uniunea Europeană –  
27 țări (din 2020) 9.4 9.1 8.9 8.8 8.4 
Uniunea Europeană –  
28 țări (1993-2020) 9.5 9.2 8.9 8.8 8.6 
Finlanda 7.9 6.9 6.9 7.4 6 
Franța 8.4 7.5 7.1 6.8 6.9 
Croația 2 2 2.2 3.1 3 
Ungaria 11.2 11.8 13 12.3 10.9 
Irlanda 4.9 4.3 3.9 3.9 4.3 
Islanda 12.4 15.6 12.7 14.5 10.8 
Italia 11.8 11.3 11.2 12.3 11.5 
Lituania 4 3.6 3.8 3 2.8 
Luxembourg 8.1 4.2 4.6 5.9 5.5 
Letonia 6.2 6.2 5 5 6.8 
Muntenegru 6.6 6.8 5.2 4.9 4.9 
Macedonia de Nord 12.9 10.9 8.7 8.5 8.4 
Malta 16.9 15 14.3 15.7 14.8 
Olanda 6.4 5.8 4.6 5.3 5.5 
Norvegia 8 8.9 7.9 7.3 8.1 
Polania 3.2 3.9 3.9 3.7 3.6 
Portugalia 11 10.5 9.7 8.7 7.4 
România 18.5 18.7 18.1 16.1 15.8 
Serbia 7.2 6.7 6.1 6.8 6.7 
Suedia 6.4 6.4 7.2 6 5.5 
Slovenia 3.4 3.1 2.5 3 3.8 
Slovacia 6.8 7.2 10.3 8.8 7.9 
Turcia 37.6 35.8 34 31.6 28.6 
Marea Britanie 9.9 9.6 9 9.1 9.4 
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Tabelul 16. Părăsirea timpurie a educației și formării (18-24 ani) - 

% Persoane de sex feminin 
(sinteză 2015-2019), LAST UPDATE ON: 02.07.2020 

SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat,  
EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online 

database as table t2020_40 
Accesat la data de 24.11.2020 

 
Ponderea persoanelor de sex feminin care au abandonat procesul de 

educație timpurie (18-24 de ani) a fost la sfârșitul anului 2019 de 8,6 % 
(cele 28 de țări UE). Acest procent a scăzut de la 9,5 % (2015), la 9,2 % 
(2016), 8,9 % (2017) și 8,8 % (2018). Peste media europeană se situează 
: Turcia (28,6%), România (15,8%), Malta (14,8%), Bulgaria (13,3%), 
Italia (11,5%), Ungaria (10,9), Islanda (10,8%). Cu cele mai mici rate de 
abandon școlar (18-24 de ani) se situează: Lituania (2,8%), Croația (3%), 
Grecia (3,2%), Polonia (3,6%), Slovenia (3,8%), Elveția (3,8%). În cazul 
României, ponderea persoanelor de sex feminin care au abandonat de 
timpuriu educația a scăzut de la 18,5 % (2015), 18,1 % (2017) și la 16,1 
% (2018). 

 
Regiunea geografică/Anul 2015 2016 2017 2018 2019 
Austria 40 42 44 44.2 45.6 
Belgia 48.7 50.7 50.9 54.5 55.2 
Bulgaria 39.9 41 40.5 40.8 39 
Elveția 50 50.1 51.6 54.9 57.1 
Cipru 61.6 62.1 63.6 64.4 68.2 
Republica Cehă 35.9 38.7 41 40.6 41 
Germania 32.4 33 34.2 35.4 35.9 
Denmarca 53.6 53.3 55.9 55.8 57.1 
Zona Euro (19 țări) 41.6 42.2 43.2 44.2 45.1 
Estonia 56.7 52.4 55.6 57.5 60 
Grecia 45.5 48.8 50.5 51.3 49.3 
Spainia 47.1 46.6 47.5 48.6 50.8 
Uniunea Europeană - 27 țări (din 2020) 42.2 42.9 43.9 44.8 45.6 
Uniunea Europeană - 28 țări (1993-2020) 43.4 43.9 44.9 45.8 46.7 
Finlanda 53.4 54.4 52 52.5 56.6 
Franța 49.5 48.8 49.6 51.1 52.3 
Croația 38.1 36.7 35.4 41.9 41.8 
Ungaria 41 39.6 37.5 40.5 39.8 
Irlanda 60.9 61 60.3 60.4 59.7 
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Islanda 55 55.8 65.7 63.6 65.7 
Italia 30.8 32.5 34.1 34 33.8 
Lituania 68.4 68.8 68.1 68.2 69.5 
Luxembourg 57.7 56.5 55.6 59.8 57.9 
Letonia 56.5 56.1 56 55.2 57 
Muntenegru 32.2 35.9 37.7 35.5 38.1 
Macedonia de Nord 34.5 33.8 36.8 40.4 39.4 
Malta 34.4 35.2 35 37.7 45.5 
Olanda 49.6 49.7 51.8 52.6 55.2 
Norvegia 60.9 58.2 55.9 56.6 56.9 
Polania 52 53.9 55.5 55.5 56.4 
Portugalia 40.1 41.6 40.4 42.5 42.5 
România 27.2 27.4 28.9 28.1 29.8 
Serbia 33.7 35.3 37.7 39.4 40.4 
Suedia 57.7 59.2 58.4 59 59.9 
Slovenia 56.4 55.3 58.8 56.3 57.1 
Slovacia 34.4 39.4 42.4 44.6 48.3 
Turcia 22.1 24.7 26 27.4 30 
Marea Britanie 51.1 50.2 50.7 52 53.3 

 
Tabelul 17. Gradul de cuprindere a persoanelor de gen feminin în 

învățământul terțiar (Tertiary educational attainment) 
Sinteză: 2015-2019, Vârsta: 30-34 ani, International Standard Classification 

of Education (ISCED 2011): Nivel 5-8, LAST UPDATE ON: 06.11.2016 
SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 

EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online 
database as table t2020_41 

Accesat la data de 24.11.2020 
 

În ceea ce privește ponderea populație de sex feminin cuprinse în 
învățământul superior (30-34 de ani), la sfârșitul anului 2019 media 
europeană era de 46,7 % (28 de țări), cu o medie superioară evidențiindu-
se: Lituania (69,5%), Islanda (65,7%), Cipru (68,2 %), Estonia (60%), 
Suedia (59,9%). România se află sub media europeană cu 29,8 % în anul 
2019, 27,2 % în anul 2015. Mai avem de lucru pentru a asigura șanse 
egale de reușită persoanelor de sex feminin, la nivelul UE.
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ODD 6: Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 
apei și igienei pentru toți 
 

TIME 2005 2010 2015 2019 
GEO (Labels)                 
European Union - 27 countries (from 2020) :  3.4 e 2.2 e 1.6 e 
European Union - 28 countries (2013-2020) :   2.6 e 2 e 1.5 e 
European Union - 27 countries (2007-2013) :  2.7 e 2 e :  

Euro area - 19 countries  (from 2015) 0.9 e 0.3 e 0.3 e 0.4 e 
Euro area - 18 countries (2014) 0.6 e 0.3 e 0.3 e 0.3 e 
Belgium 0.6   0.1   0.2   0.1 b 
Bulgaria :  14.6  11.1  7.5  

Czechia 1.2   0.3   0.2   0.2   
Denmark :  :  0.5  0.3  

Germany 0.1   0.4   :   0   
Estonia 14.2  8.9  4.9  3.5  

Ireland 0.5   0.2   0   0.1   
Greece 1.3  0.6  0.4  0.2  

Spain 0.3   :   0.1   0.3   
France 0.5  0.3  0.3  0.2  

Croatia :   0.2   1.5   0.8   
Italy 0.1  0.1  0  0.5  

Cyprus 1.5   1.1   0.8   0.5   
Latvia 19.9  15.1  12.3  7.7  

Lithuania 21.5   14.3   10.6   8.7   
Luxembourg 0.2  0.2  0  0.1  

Hungary 6.5   4.2   3.4   2.7   
Malta 0.1  0  0  :  

Netherlands :   0   0   0   
Austria 0.4  0.4  0.3  0.1  

Poland 7   3.8   2.6   1.6   
Portugal 3  1.6  0.9  0.5  

Romania :   38.5   30.5   22.4   
Slovenia 1.3  0.4  0.3  0.1  

Slovakia 1.3   0.3   0.7   1.3   
Finland 0.7  0.5  0.3  0.2  

Sweden :   :   :   :   
United Kingdom 0  0  0.4  :  

Iceland 0.1   :   :   :   
Norway 0.1  0  :  :  
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Switzerland :   0   0   :   
Montenegro :  :  1.9  0.8  

North Macedonia :   :   3.6   2   
Serbia :  :  3.5  2.1  

Turkey :   4.7   1.8   0.9   
Special value         
: -        
Available flags:         
b break in time series         
e estimated         

 
Tabel 18. Populația care nu are nicio baie, niciun duș, nicio toaletă 

interioară în gospodărie în funcție de situația sărăciei, (% din 
populație), 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_06_10/default/table?l
ang=en 

 A avea o baie, un duș și o toaletă interioară sunt facilități de bază ale 
unei gospodării. Disponibilitatea lor joacă un rol important în asigurarea 
unei nivel de civilizație, pentru un trai sănătos și starea de bine a 
oamenilor. La nivel european (2019), România are cele mai multe persoane 
care nu au nici baie, nici duș și nici toaletă interioară în gospodărie 
(22,4%), urmată de Lituania (8,7%), Letonia (7,7%), Bulgaria (7,5%). 
Media europeană a fost în anul 2019 de 1,5% (UE-28 de țări). Ne dăm 
seamă că România trebuie să facă din acest indicator o prioritate majoră a 
politicii de dezvoltare durabilă.  

TIME 2000 2005 2010 2015 2018 
GEO (Labels)                     
Belgium 41.1  54.4  75  80.46  :  
Bulgaria 36.1   38.27   45.1   60.63   63.72   
Czechia :  72.8  76.9  80.7  82.3  
Denmark 87.1   :   88.3   91.3   92.9   
Germany  :  97.3  95.6  95.766  :  
Estonia 69   78   83.3   87.61   :   
Ireland :  :  :  60.56  :  
Greece :   :   87.4   93.4   :   
Spain 80  :  93  :  :  
France :   :   77.7   80.2   79.3   
Croatia :  :  :  36.9  36.9  
Italy :   54.2   :   59.6   :   
Cyprus 14.3  29.8  :  :  :  
Latvia 56.16   66.64   62.46   90.29   98.69   
Lithuania :  :  :  72.282  75.8  
Luxembourg :   :   91.3   96.6   :   
Hungary 29.8  41.7  69.5  76.47  80.36  
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Malta 11.24   13.23   6.36   0   0   
Netherlands 98.1  99  99.3  99.43  99.5  
Austria 85.8   :   93.9   :   99.78   
Poland 50.2  58.1  64.5  72.6  74  
Portugal :   42.6   :   :   :   
Romania :  16.9  22.7  39.7  48.1  
Slovenia 12.3   32.1   51.6   57.4   68.9   
Slovakia :  :  :  :  65.7  
Finland 80   :   83   :   85   
Sweden 94  94  94  95  :  
United Kingdom 91   99   99.5   :   :   
Iceland 0  2  1  :  :  
Norway 61.6   65.7   51.5   53.4   66.9   
Switzerland 96  97  98  :  :  
Albania :   :   :   8   33.6   
Serbia :  6.4  8.6  10.82  12.87  
Turkey 18.3   28.5   37.6   55.414   60.789   
Bosnia and  
Herzegovina 9.4  10.03  10.91  11.75  29  

Kosovo  
(under United  
Nations Security  
Council Resolution  
1244/99) 

:   :   :   0.6   0.56   

           
Special value           
: not available          

 
Tabel 19. Populația conectată la tratarea apelor reziduale cel puțin 

secundare (% din populație), 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_06_20/default/table?l

ang=en 
 

Indicatorul măsoară procentul populației conectate la sistemele de 
tratare a apelor uzate cu cel puțin tratament secundar. Astfel, apele 
reziduale din surse urbane sau din alte părți sunt tratate printr-un proces 
care implică în general tratarea biologică printr-o așezare secundară sau alt 
proces, rezultând o îndepărtare a materialului organic care reduce cererea 
de oxigen biochimic (DBO) cu cel puțin 70% și substanța chimică cererea 
de oxigen (COD) cu cel puțin 75%. Țările cu cele mai mari procente de 
tratare a apelor reziduale (Tabel 19) la nivelul anului 2018 au fost: Austria 
(99,78%), Olanda (99,5%), Letonia (98,69%), Danemarca (92,9%). 
România a înregistrat creșteri la acest indicator: 16,9% (2005), 22,7% 
(2010), 39,7% (2015) și   48,1% (2018).   
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TIME 2000 2005 2010 2015 2017 
European Union  
(aggregate changing  
according to the 
context) 

19.6  19.7  19.7  19.8  19.1  

Belgium 28.1   29.7   30.7   28.0   29.4   
Bulgaria 29.5  24.3  25.1  29.4  27.7  
Czechia 21.5   20.0   19.6   17.6   17.7 e 
Denmark 18.5  19.9  19.5  17.9  17.3  
Germany  22.5   23.4   23.7   25.8   25.8   
Estonia 5.6  4.5  6.0  6.6  6.2  
Ireland 15.7   16.4   13.4   14.0   12.7   
Greece :  :  :  :  :  
Spain :   :   :   :   :   
France 18.2  18.2  18.5  18.1  16.9  
Croatia :   :   :   :   :   
Italy :  :  :  :  :  
Cyprus 9.8   20.9   27.6   43.3   42.1   
Latvia :  :  :  :  :  
Lithuania :   :   :   :   :   
Luxembourg :  :  :  :  :  
Hungary :   :   :   :   :   
Malta 51.1 e 54.6  57.8  59.8  59.9  
Netherlands :   :   :   :   :   
Austria 25.1  25.6  24.9  23.6  22.5  
Poland :   :   :   :   :   
Portugal 23.9  18.8  22.9  16.7  18.4  
Romania :   :   :   :   :   
Slovenia :  :  :  :  :  
Slovakia 19.2   18.9   15.9   15.9   13.2   
Finland :  :  :  :  :  
Sweden :   :   :   :   :   
United Kingdom :  :  :  :  :  
Iceland :   :   :   :   :   
Norway :  :  :  :  :  
Switzerland 15.7 e 16.4   15.7   14.8   13.9   

           
Special value           
: not available          
e estimated          

Tabel 20. Nitrați în apele subterane (sursa: SEE) (mg NO3 pe litru), 
ultima actualizare 27.02.2020, ultima actualizare: 27/02/2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_06_40/default/table?l
ang=en 

Indicatorul se referă la concentrațiile de nitrați (NO3) din apele 
subterane, măsurate ca miligrame pe litru (mg NO3/L). Standardul UE de 
apă potabilă este limitat la 50 mg NO3/L pentru a evita amenințările la 
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adresa sănătății umane. Cele mai mici concentrații de nitrați le au Estonia 
(6,2%), Irlanda (12,7%), Slovacia (13,2%), Elveția (13,9%), Franța 
(16,9%), media europeană a fost de (19,1%) (2017). La polul opus sunt 
țări cu concentrații mai mari de nitriți în apele subterane Malta (59,9%), 
Cipru (42,1%),  Belgia (29,4%), Bulgaria (27,7%) și Germania (25,8%). 
Datele despre România lipsesc. 
 
ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 
accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 
 
GEO (Labels) 2005 2010  2015  2018 
European Union –  
27 countries  
(from 2020) 

980 1,040.8   1,023.6   957.4 

European Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

1,133.3 1,193.8  1,166.7  1,090.1 

Euro area –  
19 countries   
(from 2015) 

796.3 846.4   826.3   769.7 

Belgium 37.7 36.6  37.7  35.9 
Bulgaria 9.1 10.1   8.8   9.5 
Czechia 25.1 26.2  25.3  24.2 
Denmark 14.7 15.5   15.5   14.2 
Germany  220.2 219.7  223.1  212.8 
Estonia 2.4 2.9   2.9   2.8 
Ireland 10.8 12.7  12  11.2 
Greece 18.8 21   19   16.6 
Spain 80 98.1  89.1  80.4 
France 155.4 160.2   154   147.4 
Croatia 6 7.2  7.2  6.6 
Italy 124.8 137.2   128.5   116.2 
Cyprus 1.7 1.8  1.9  1.7 
Latvia 3.3 4   4.1   3.8 
Lithuania 3.8 4.7  4.8  4.9 
Luxembourg 3.5 4.5   4.3   4 
Hungary 16.2 18.7  17.5  17.4 
Malta 0.5 0.5   0.5   0.6 
Netherlands 52.1 54.1  55.3  49.1 
Austria 23.7 27.9   28.1   27.5 
Poland 55.1 58.5  66.3  62.3 
Portugal 18 19   18.1   16 
Romania 22.7 24.6  22.5  21.9 
Slovenia 4.5 4.9   5   4.7 
Slovakia 11 11.6  11.5  10.1 
Finland 24.4 25.2   26.3   24.2 
Sweden 35 33.5  34.2  31.7 
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United Kingdom 153.3 153   143.1   132.7 
Iceland 1.9 2  2.6  3.1 
Norway 18.1 18.6   19.7   18.7 
Switzerland : :  :  : 
Montenegro : 0.8   0.7   0.7 
North Macedonia 1.6 1.8  1.8  1.9 
Albania 1.5 1.9   1.9   2 
Serbia 6.9 9.5  9  8.2 
Turkey 56.4 63.7   74.7   93.1 
Bosnia and  
Herzegovina : :  :  3.5 

Kosovo  
(under United  
Nations Security  
Council Resolution  
1244/99) 

0.8 1   1.2   1.3 

       
Special value       
: not available      

Tabel 21. Consumul final de energie, ultima actualizare: 10/10/2020, 
milioane de tone de petrol echivalent (TOE), indicele 2005 = 100  și TOE 

pe cap de locuitor, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_11/default/table?l

ang=en 
 

Indicatorul măsoară utilizarea finală a energiei într-o țară, excluzând 
orice utilizare neenergetică a purtătorilor de energie (de exemplu, gaz 
natural utilizat nu pentru combustie, ci pentru producerea de produse 
chimice). „Consumul final de energie” acoperă numai energia consumată de 
utilizatorii finali, cum ar fi industria, transporturile, gospodăriile, serviciile și 
agricultura; exclude consumul de energie din sectorul energetic în sine și 
pierderile care apar în timpul transformării și distribuției energiei. Cele mai 
mari cantități de energie consumată de către consumatorii finali le au  
Germania (212,8 milioane tone), Franța (147,4),  Marea Britanie (132,7), 
Italia (116,2) și Turcia  (93,1). La nivelul anului 2018, România utiliza o 
valoare de 21,9 (Tabelul 21). 
 

TIME 2000 2005 2015 2018 
GEO (Labels)                 
European Union – 
 27 countries  
(from 2020) 

1,397.5   1,497.9   1,354.5   1,375.7   

European Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

1,619.4  1,721.4  1,537.6  1,551.9  

Euro area –  1,124.4   1,208.0   1,083.5   1,086.0   
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19 countries   
(from 2015) 
Belgium 52.4  51.6  46.1  46.8  
Bulgaria 17.7   19.2   18.0   18.4   
Czechia 39.1  42.5  39.7  40.4  
Denmark 19.1   19.5   16.9   18.0   
Germany  317.1  321.6  295.9  291.8  
Estonia 4.6   5.1   5.3   6.2   
Ireland 13.7  15.0  13.9  14.5  
Greece 27.1   30.2   23.2   22.4   
Spain 115.0  136.6  118.6  124.6  
France 239.8   260.9   244.4   238.9   
Croatia 7.8  9.1  8.0  8.2  
Italy 166.1   180.8   149.1   147.2   
Cyprus 2.3  2.5  2.3  2.6  
Latvia 3.8   4.5   4.3   4.7   
Lithuania 6.5  8.1  5.8  6.3  
Luxembourg 3.6   4.8   4.1   4.5   
Hungary 23.6  26.4  23.3  24.5  
Malta 0.8   0.9   0.8   0.8   
Netherlands 66.9  70.1  63.7  64.7  
Austria 27.5   32.7   31.6   31.8   
Poland 84.9  88.0  90.1  101.1  
Portugal 23.0   24.9   21.6   22.6   
Romania 34.9  36.0  30.7  32.5  
Slovenia 6.2   7.0   6.3   6.7   
Slovakia 16.4  17.4  15.2  15.8  
Finland 31.6   33.6   31.2   33.0   
Sweden 46.0  49.3  44.3  46.8  
United Kingdom 222.0   223.5   183.1   176.3   
Iceland 3.2  3.2  5.8  6.5  
Norway 23.4   24.8   27.0   25.9   
Switzerland :  :  :  :  
Montenegro :   1.0   1.0   1.0   
North Macedonia 2.7  2.9  2.6  2.5  
Albania 1.8   2.1   2.1   2.3   
Serbia 13.3  15.7  14.2  14.8  
Turkey 73.7   80.8   125.3   139.5   
Bosnia and  
Herzegovina :  :  6.1  :  

Kosovo (under  
United Nations  
Security  
Council  
Resolution 1244/99) 

1.5   1.9   2.5   2.5   

         
Special value         
: not available        
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Tabel 22. Consumul de energie primară, milioane tone de petrol 

echivalent (TOE),  indicele 2005 = 100  și TOE pe cap de locuitor,  
ultima actualizare: 10/10/2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_10/default/table?l
ang=en 

 
Indicatorul măsoară necesarul total de energie al unei țări, excluzând 

orice utilizare neenergetică a purtătorilor de energie (de exemplu, gaze 
naturale utilizate nu pentru combustie, ci pentru producerea de produse 
chimice). La nivelul anului 2018, necesarul total de energie la nivelul UE-28 
de țări a fost de 1,551.9 milioane tone, cele mai mari consumuri 
înregistrându-le:  

 Germania (291.8 t),  
 Franța (238.9 t),  
 Marea Britanie (176.3),  
 Italia (147.2 t) 
 Turcia (139,5 t).  

Consumul total de energie pentru România a fost de 32,5 t (2018), cu 
variații de 34,9 t (2000), 36,0 t (2005) și 30,7 t (2015).  
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2019 
GEO (Labels)                     
European  
Union – 27 countries  
(from 2020) 

579 b 614   632 b 552 b 551 ep 

European  
Union – 28 countries  
(2013-2020) 

598 b 628  644 b 554 b 553 ep 

Euro area – 19 countries  
(from 2015) 607   635   645   558 b 560 ep 

Belgium 926  952  882  734  687  
Bulgaria 257   273   303   306   310   
Czechia 628  653  710  642  657  
Denmark 790   833   902   783   752   
Germany 795  772  781  673  695  
Estonia 664   656   771   652 b 717   
Ireland 703  780  784  592  584 e 
Greece 422   507   420   412   384   
Spain 297  348  364  323  313  
France 668   683   701   604   594 p 
Croatia 514 e 654  645  577  550  
Italy 485   585   597   535   524 p 
Cyprus 253  429  406  385  411  
Latvia 560   672   662   559   621   
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Lithuania 390  453  514  468  518  
Luxembourg 1,072   1,130   1,012   897   744   
Hungary 549  691  665  607  581  
Malta 196   179   167   179   201   
Netherlands 680  658  751  564  537  
Austria 792   800   845   767   754   
Poland 450 b 510  578 b 501  479  
Portugal 274   306   281   266   281   
Romania 375  375  400  372  400  
Slovenia 625   714   666   565   506   
Slovakia 480  473  429  366  485  
Finland 868   957   1,084   904   1,020   
Sweden 823  846  883  756  716  
United  
Kingdom 732   733   725   572   571   

Iceland 1,105  1,129  1,187  1,186  1,259  
Norway 852   856   962   847   869   
Switzerland :  :  :  :  :  
Montenegro :   397   443 b 427   :   
North  
Macedonia 237  265  262  257  :  

Albania 123   172   168   185   :   
Serbia 416  416  422  398  411  
Turkey 265   280   265   258   :   
Bosnia and  
Herzegovina :  :  :  303  :  

Kosovo  
(under  
United Nations  
Security Council Resolution  
1244/99) 

:   167   231 b 266 e 328   

Special value           
: not available          
Available flags:           
ep estimated, provisional        
b break in time series         
e estimated          
p provisional          
           

Tabel 23. Consumul final de energie în gospodării pe cap de 
locuitor, kg echivalent petrol, ultima actualizare: 25/01/2021, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_20/default/table?l
ang=en  

 
Indicatorul măsoară câtă energie electrică și căldură consumă fiecare 

cetățean acasă, cu excepția energiei utilizate pentru transport. La nivelul 
anului 2019, consumul final de energie în gospodării pe cap de locuitor a 
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fost la nivelul UE-28 de 553 kg, la nivelul statelor europene consumul a 
înregistrat următorii parametri: Islanda (1,259 kg), Finlanda (1,020 kg), 
Norvegia (869 kg),  Austria (754 kg), Luxemburg (744 kg), Danemarca 
(752 kg), Estonia (717 kg) și Suedia (716 kg). România avea un consum de 
400 de kg de combustibil pe cap de locuitor în anul 2019. 
 

TIME 2005 2010 2015 2018 2019 
GEO (Labels)                     
European Union – 27 countries  
(from 2020) :  9.9 e 9.6 e 7.6 e 6.9 e 

European Union – 28 countries  
(2013-2020) :   9.5   9.4   7.3   7.0 e 

European Union – 27 countries  
(2007-2013) :  9.5  9.4  7.3  :  

Euro area – 19 countries  
 (from 2015) 8.9   8.0   9.4   7.6   6.9   

Euro area –  
18 countries  
(2014) 

8.6  7.8  9.3  7.4  6.7  

Belgium 14.1   5.6   5.2   5.2   3.9 b 
Bulgaria 69.5  66.5  39.2  33.7  30.1  
Czechia 9.3   5.2   5.0   2.7   2.8   
Denmark 8.9  1.9  3.6  3.0  2.8  
Germany 4.6   5.0   4.1   2.7   2.5   
Estonia 2.6  3.1  2.0  2.3  2.5  
Ireland 4.0   6.8   9.0   4.4   4.9   
Greece 15.7  15.4  29.2  22.7  17.9  
Spain 9.4   7.5   10.6   9.1   7.5   
France 5.3  5.7  5.5  5.0  6.2  
Croatia :   8.3   9.9   7.7   6.6   
Italy 11.0  11.6  17.0  14.1  11.1  
Cyprus 33.7   27.3   28.3   21.9   21.0   
Latvia 29.8  19.1  14.5  7.5  8.0  
Lithuania 34.8   25.2   31.1   27.9   26.7   
Luxembourg 0.9  0.5  0.9  2.1  2.4  
Hungary 17.7   10.7   9.6   6.1   5.4   
Malta 12.6  14.3  14.1  7.6  7.8  
Netherlands 3.1   2.3   2.9   2.2   3.0   
Austria 3.2  3.8  2.6  1.6  1.8  
Poland 33.6   14.8   7.5   5.1   4.2   
Portugal 40.0  30.1  23.8  19.4  18.9  
Romania :   20.1   13.1   9.6   9.3   
Slovenia 2.6  4.7  5.6  3.3  2.3  
Slovakia 13.6   4.4   5.8   4.8   7.8   
Finland 2.6  1.4  1.7  1.7  1.8  
Sweden 1.4   2.1   1.2   2.3   1.9   
United Kingdom 5.7  6.1  7.8  5.4  :  
Iceland 9.3   1.4   1.4   1.0   :   
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Norway 1.3  0.7  0.5  0.9  1.0  
Switzerland :   7.3   0.6   0.6   0.3   
Montenegro :  :  8.6  11.2  10.3  
North Macedonia :   28.8   23.4   24.9   33.1   
Serbia :  :  15.2  10.0  9.9  
Turkey :   :   15.9   19.1   19.2   
Kosovo (under  
United Nations  
Security Council  
Resolution 1244/99) 

:  :  :  40.2  :  

           
Special value           
:  not available            
Available flags:           
b   break in time series           
e   estimated           
p   provisional           
 

Tabel 24. Populația incapabilă să-și păstreze locuința în mod 
adecvat, în funcție de situația sărăciei (% din populație), ultima 

actualizare: 15.01.2021, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_60/default/table?l

ang=en 
 

Indicatorul măsoară ponderea populației care nu este capabilă să-și 
păstreze casa acasă în mod adecvat. Cele mai mari procente le-au 
înregistrat la sfârșitul anului 2019: Macedonia de Nord (33.1%), Bulgaria 
(30.1%), Lituania (26.7%), Cipru (21,0%) și Portugalia (18.9%). În cazul 
României, se constată o tendință de scădere a ponderii populației care nu 
este capabilă să-și păstreze locuința: de la 20,1% (2010), 13,1% (2015), 
9,6% (2018) și 9,3% (2019).  
ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă 
tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 
 
TIME 2000 2010 2015 2018 2019 
GEO (Labels)                     
European  
Union  
– 27 countries  
(from 2020) 

22,460  24,890  25,920  27,600  27,970  

European  
Union  
– 28 countries  
(2013-2020) 

22,990   25,510   26,670   28,250   28,610   

Euro area –  26,490  28,460  29,240  30,900  31,210  
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19 countries   
(from 2015) 
Belgium 29,890   33,330   34,360   35,510   35,940   
Bulgaria 3,010  5,050  5,790  6,550  6,840  
Czechia 11,230   15,020   16,290   17,990   18,330   
Denmark 42,190  43,840  45,630  48,530  49,720  
Germany 28,910   31,940   34,130   35,720   35,840   
Estonia 7,570  11,150  13,330  15,070  15,760  
Ireland 33,290   36,770   49,510   57,780   60,170   
Greece 17,430  20,150 b 16,870  17,400 p 17,750 p 
Spain 21,460   23,040   23,080   24,910 p 25,200 p 
France 28,930  30,690  31,540  32,860 p 33,270 p 
Croatia 8,190   10,520   10,630   12,040   12,450 p 
Italy 27,430  26,930  25,640  26,780  26,920  
Cyprus 20,130   23,400   21,020   24,120   24,570 p 
Latvia 5,210  8,520  10,790  12,180  12,510  
Lithuania 5,230   9,050   11,620   13,390   14,010   
Luxembourg 70,460  79,160  81,300  83,470  83,640  
Hungary 7,910   9,960   11,210   12,680   13,260 p 
Malta 13,750  16,440  19,920  21,540  21,800  
Netherlands 35,060   38,470   39,170   41,450 p 41,870 p 
Austria 31,710  35,390  36,140  37,800  38,170  
Poland 6,450   9,400   10,890   12,420   13,000   
Portugal 16,230  16,990  16,620  18,190  18,590 p 
Romania : c 6,200   7,290   8,700   9,120 p 
Slovenia 13,980  17,750  17,990  20,220  20,700  
Slovakia 7,780   12,560   14,270   15,520   15,860   
Finland 30,510  35,080  34,460  36,780  37,170  
Sweden 33,960   39,950   42,580   43,760   43,900   
United  
Kingdom 27,130  29,830  31,780  32,640  32,910  

Iceland 28,570   32,650   35,870   38,950   38,830   
Norway 61,660  66,220  67,960  69,440  69,560  
Switzerland 52,080   58,170   60,220   62,550   62,780   
Montenegro :  5,050  5,500  6,230  :  
North  
Macedonia 2,620 e 3,460 e 3,870 e 4,130 e :   

Serbia 2,650  4,330  4,640  5,200  5,450  
Turkey 6,130   8,000   10,520   11,560   11,500   
Special value           
: not available          
Available flags:           
b break in time series         
c confidential          
e estimated          
p provisional          
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Tabel 25. PIB real pe cap de locuitor, ultima actualizare: 26.01.2021, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?l
ang=en  

La sfârșitul anului 2019, media UE-28 de țări (28,610 EUR/ locuitor), 
cele mai mari valori le au: Luxemburg (83,640), Norvegia (69,560), Elveția 
(62,780) și Irlanda (60,170). Mult sub media europeană s-au situat: Serbia 
(5,450), Bulgaria (6,840), România (9,120) și Turcia (11,500). 
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2018 2019 
GEO (Labels)                         
European Union  
- 27 countries  
(from 2020) 

23.22  22.41  21.04  20.59  21.54  22.44  

European Union  
- 28 countries  
(2013-2020) 

22.41   21.84   20.37   20.10   21.09   21.87   

Euro area  
- 19 countries   
(from 2015) 

23.15  22.30  20.84  20.16  21.23  22.24  

Belgium 22.51   22.15   22.12   22.96   23.74   24.16   
Bulgaria 16.85  25.87  22.21  21.01  :  :  
Czechia 31.19   28.79   27.15   26.54   26.31   26.25   
Denmark 21.51  21.17  18.11  19.85  22.03  21.95  
Germany  23.11   19.08   19.54   20.02   21.13   21.69   
Estonia 26.65  32.88  21.06  24.32  24.58  26.21  
Ireland 23.76   29.84   17.55   24.07   28.35   45.60   
Greece 24.64  20.83  16.56  10.79  10.84  10.14  
Spain 25.94   29.01   21.79   18.01   19.46   19.87   
France 21.51  21.80  22.11  21.50  22.91  23.63  
Croatia 20.08   25.43   21.18   19.55   20.36   21.02   
Italy 20.73  21.28  20.02  16.94  17.83  18.06  
Cyprus 20.08   21.53   22.45   12.88   19.19   19.41   
Latvia 25.01  31.10  19.12  21.87  22.13  22.19  
Lithuania 19.15   23.41   16.86   19.61   20.95   21.37   
Luxembourg 20.22  19.10  17.61  18.21  16.81  :  
Hungary 25.50   23.88   20.11   22.19   24.78   27.23   
Malta 22.49  22.00  21.39  24.82  18.88  :  
Netherlands 22.53   20.41   19.70   22.11   20.43   20.99   
Austria 25.61  23.05  21.60  22.70  23.98  24.68  
Poland 23.69   18.89   20.26   20.07   18.22   18.52   
Portugal 28.00  23.13  20.57  15.52  17.52  18.21  
Romania 19.12   23.36   26.07   24.79   21.05   23.63   
Slovenia 27.42  26.59  21.08  18.65  19.23  19.64  
Slovakia 26.11   26.20   21.11   23.72   20.96   21.40   
Finland 23.06  22.92  22.30  21.23  24.13  23.87  
Sweden 22.26   22.41   22.49   23.75   25.18   24.44   
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United Kingdom 17.89  17.28  15.98  17.23  17.80  18.04  
Iceland 24.17   29.52   13.99   18.97   :   :   
Norway 19.82  20.33  20.73  23.78  24.01  :  
Switzerland 27.09   26.42   24.45   25.24   25.43   25.52   
Albania :  :  :  24.41  :  :  
Serbia :   20.08   18.59   16.77   20.05   :   
Turkey :  :  24.52  29.44  :  :  

             
Special value             
: not available            
             
Tabel 26.  Ponderea investițiilor din PIB pe sectoare instituționale, 

% din PIB, ultima actualizare: 12.01.2021,  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_11/default/table?l

ang=en 
 Investițiile reprezintă o pârghie importantă a progresului socio-
economic. La sfârșitul anului 2019, media UE-28 era de 21, 87% din PIB, 
cele mai mari procente le-au înregistrat: Irlanda (45.60%), Ungaria 
(27.23%), Cehia (26.25%), Estonia (26.21%), Elveția (25.52%). Cele mai 
mici ponderi în investiții s-au înregistrat în: Grecia (10.14%), Italia 
(18.06%), Portugalia (18,21%), Polonia (18,52%) 
 
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2018 2019 
GEO (Labels)                         
European Union  
- 27 countries  
(from 2020) 

:   15.3   15.4   15.2   13.1   12.6   

European Union 
- 28 countries  
(2013-2020) 

:  15.0  15.3  14.8  12.9  12.5  

Euro area  
- 19 countries   
(from 2015) 

14.8   14.4   15.3   15.2   13.2   12.7   

Belgium 17.2  14.0  13.0  14.4  12.0  11.8  
Bulgaria :   26.8   23.5 b 22.2   18.1   16.7   
Czechia :  16.9  12.9  11.8  9.5  9.8  
Denmark 6.1   5.9   8.2   8.5   9.6   9.6   
Germany 10.3  13.8 b 10.8 b 8.5  7.9  7.6  
Estonia 18.2   13.5   18.1   12.5   11.7   9.8   
Ireland :  11.8  21.7  16.5  11.6  11.4  
Greece 20.8   18.5   18.6   24.1   19.5   17.7   
Spain 15.4  14.0 b 20.0  19.4  15.3  14.9  
France 13.4   13.2   14.8   14.7   13.6   13.0   
Croatia :  17.9 b 17.6  19.9  15.6  14.2  
Italy 21.9   20.0   22.0   25.7   23.4   22.2   
Cyprus 11.8  17.9  12.9  18.5  14.9  14.1  
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Latvia :   14.1   20.7   13.8   11.6   10.3   
Lithuania 18.9  10.7  17.0  11.8  9.3  10.9  
Luxembourg 8.1   6.8   6.1   7.6 b 7.5   6.5   
Hungary 19.1  17.1  17.7  15.1 b 12.9  13.2  
Malta 26.9   15.0 b 12.2   11.8   7.3   7.9   
Netherlands 6.0  7.7 b 6.1  6.7  5.7  5.7  
Austria 9.6   10.1   9.1   8.7   8.4   8.3   
Poland :  18.4  14.8 b 14.6  12.1 b 12.0  
Portugal 10.1 b 12.3   13.6   13.2   9.6   9.2   
Romania 20.9  18.4  18.9 b 20.9  17.0  16.8  
Slovenia :   9.7   9.4   12.3   8.8   8.8   
Slovakia :  20.2  19.0  17.2  14.6  14.5  
Finland 11.8   9.5   10.5   12.4   10.1   9.5   
Sweden 6.9 u 10.4 b 8.3  7.4  6.9 b 6.3  
United Kingdom 12.5   8.9   14.6   12.7   11.7   11.4   
Iceland 4.4  5.1  10.1  5.3  5.4  5.8  
Norway 24.2   9.1   6.7   7.0   6.5   6.4   
Switzerland 7.4  7.8  8.1 b 7.3  6.6  6.2  
Montenegro :   :   :   23.4   21.0   21.3   
North Macedonia :  :  31.8  32.5  29.8  24.5  
Serbia :   :   24.8   24.6   20.1   19.0   
Turkey :  :  35.2  27.9  27.6  29.5  

             
Special value             
: not available            
Available flags:             
bu break in time series, low reliability          
b break in time series           
u low reliability            
             

 
Tabel 27. Tinerii nici în muncă, nici în educație și formare (NEET), % 

din populația cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, ultima 
actualizare: 08.10.2020 , 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?l
ang=en 

Indicatorul măsoară ponderea populației cu vârste cuprinse între 15 
și 29 de ani care nu este angajată și nu este implicată în educație sau 
formare. La nivelul anului 2019, țările cu cei mai mulți tineri care erau 
șomeri și nici nu participau la activități de educație și formare: Turcia 
(29,5%), Macedonia de Nord (24,5%), Italia (22.2%), Muntenegru 
(21,3%), Grecia (17.7%), România (16,8%) și Bulgaria (16.7%). Media UE-
28 a fost de 12,5%. Statele Europei trebuie să adopte măsuri pentru 
integrarea tinerilor în procesul de muncă și de educație și formare, în 
condițiile în care populația Europei cunoaște un proces de îmbătrânire. 

TIME 2000 2005 2010 2018 2019 
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European Union  
- 27 countries  
(from 2020) 

:  4.5  4.0  3.2  2.8  

European Union  
- 28 countries  
(2013-2020) 

:   4.0   3.8   2.9   2.5   

Euro area  
- 19 countries   
(from 2015) 

:  4.0  4.3  3.8  3.3  

Belgium 3.8   4.4   4.0   2.9   2.3   
Bulgaria 9.6  6.0  4.7 b 3.0  2.4  
Czechia 4.2   4.2   3.0   0.7   0.6   
Denmark 1.0  1.1  1.4  1.0  0.8  
Germany  :   5.9 b 3.3 b 1.4   1.2   
Estonia 6.7 b 4.4  7.6  1.3  0.9  
Ireland 1.5   1.4   6.9   2.1   1.6   
Greece 6.2  5.2  5.7  13.6  12.2  
Spain 5.8   2.2 b 7.3   6.4   5.3   
France :  3.4 e 3.9 e 3.8  3.4  
Croatia :   7.4   6.6   3.4   2.4   
Italy 6.5  3.7  4.0  6.2  5.6  
Cyprus :   1.3   1.3   2.7   2.1   
Latvia :  4.5  8.8  3.1  2.4  
Lithuania :   4.4   7.4   2.0   1.9   
Luxembourg :  1.2  1.3  1.4  1.3  
Hungary 3.1   3.2   5.5   1.4   1.1   
Malta :  3.4 b 4.1  1.8  0.9  
Netherlands :   2.3 b 1.3   1.4   1.0   
Austria :  1.4  1.2  1.4  1.1  
Poland 7.4 b 10.3   3.0 b 1.0   0.7   
Portugal 1.7  3.7  5.7  3.1  2.8  
Romania 3.8   4.0   2.4 b 1.8   1.7   
Slovenia 4.1  3.1  3.2  2.2  1.9  
Slovakia 10.1   11.7   9.2   4.0   3.4   
Finland 2.7 b 2.1  2.0  1.6  1.2  
Sweden :   :   1.6   1.1 b 0.9   
United Kingdom 1.5  1.0  2.5  1.1  0.9  
Iceland :   : u 1.3   0.3   : u 
Norway 0.3  0.8  0.7  1.0  0.8  
Switzerland :   :   1.6 b 1.7   1.5   
Montenegro :  :  :  11.4  12.0  
North Macedonia :   :   26.6   15.5   12.4   
Serbia :  :  :  6.5  5.3  
Turkey :   :   2.8   2.4   3.2   

           
Special value           
: not available          
Available flags:           
bu break in time series, low reliability        
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b break in time series         
e estimated          
u low reliability          
           
 
Tabel 28.  Rata șomajului de lungă durată, % din populația activă, (15-

74 ani), ultima actualizare: 11/01/2021, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_40/default/table?l

ang=en 
Indicatorul măsoară ponderea populației active din punct de vedere 

economic cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani care a fost șomer de 12 
luni sau mai mult. Populația activă din punct de vedere economic cuprinde 
persoane ocupate și șomere. Cele mai mari procente le-au înregistrat: 
Macedonia de Nord (12,4%), Grecia (12,2%), Muntenegru (12,0%), Italia 
(5,6%), Spania (5,3%), Serbia (5,3%) (2019). 

TIME 2005 2010 2015 2018 2019 
GEO (Labels)                     
European Union  
- 27 countries (from 2020) :  8.5 e 9.7 e 9.3 e 9.0 e 

European Union  
- 28 countries (2013-2020) :   8.3   9.5   9.4   9.2 e 

European Union  
- 27 countries (2007-2013) 8.2 e 8.3  9.5  9.4  :  

Belgium 3.9   4.5   4.6   5.1   4.8 b 
Bulgaria :  7.7  7.7  9.9  8.9  
Czechia 3.5   3.7   4.0   3.4   3.5   
Denmark 4.8  6.5  5.5  6.0  6.3  
Germany  4.8   7.2   9.7   9.1   8.0   
Estonia 7.5  6.5  10.0  9.3  10.0  
Ireland 6.0   5.5   4.9   4.8   4.3   
Greece 12.9  13.8  13.4  11.0  10.2  
Spain 10.6   10.9   13.1   12.9   12.7   
France 6.1  6.5  7.5  7.1  7.4  
Croatia :   6.3   5.9   5.2   5.1   
Italy 8.7  9.5  11.5  12.2  11.8  
Cyprus 6.5   7.3   9.1   7.4   6.7   
Latvia 9.0  9.4  9.2  8.1  8.5  
Lithuania 10.0   12.6   9.9   8.1   7.9   
Luxembourg 9.8  10.6  11.6  11.5  12.1  
Hungary 8.7   5.3   9.3   8.4   8.4   
Malta 4.3  5.9  5.5  6.4  6.5  
Netherlands 5.8   5.1   5.0   6.1   5.5   
Austria 6.8  7.5  7.9  8.0  7.6  
Poland 13.8   11.4   11.2   9.7   9.7   
Portugal 11.9  9.7  10.9  9.7  10.8  
Romania :   17.9   18.8   15.3   15.7   
Slovenia 4.6  5.3  6.7  6.0  4.5  
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Slovakia 8.9   5.7   6.0   6.0   4.4   
Finland 3.7  3.7  3.5  3.1  2.9  
Sweden 5.5   7.7   8.0   7.0   7.8   
United Kingdom 8.2  6.8  8.1  10.3  :  
Iceland 7.9   6.6   6.5   7.0   :   
Norway 4.5  5.2  5.5  6.0  6.3  
Switzerland :   7.6   8.2   7.3   7.7   
Montenegro :  :  7.7  7.3  9.0  
North Macedonia :   :   8.9   8.8   8.5   
Serbia :  :  13.3  10.0  9.2  
Turkey :   18.0   13.7   13.1   13.2   
Kosovo (under United  
Nations Security  
Council Resolution 1244/99) 

:  :  :  7.2  :  

Special value           
: not  

available          
Available flags:           

b 
break  
in time  
series          

e estimated          
Tabel 29. Rata de muncă cu risc de sărăcie, % din persoanele 
angajate cu vârsta peste 18 ani, ultima actualizare: 17.12.2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_41/default/table?l
ang=en 

Indicatorul măsoară ponderea persoanelor angajate și care au un 
venit disponibil echivalent sub pragul de risc al sărăciei, care este stabilit la 
60% din venitul disponibil mediu echivalent mediu național. La sfârșitul 
anului 2019, cele mai mari procente de persoane de peste 18 ani angajate 
cu risc de sărăcie erau în: România (15,7%), Turcia (13,2%), Spania 
(12,7%), Luxemburg (12,1%), Italia (11,8%) și Portugalia (10,8%).  
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ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 
industrializării durabile și încurajarea inovației 
 

 
Figura 28. Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare, 

UE-28, 2002-2018 
(% din PIB), Sursă: codul de date Eurostat online (t2020_20), Data 

accesării: 24.11.2020,  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_E

U-28,_2002-2018_(%25_of_GDP).png#file 
 

Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în UE s-au ridicat la 2,11% 
din PIB în 2018, comparativ cu 2,08% în 2017. Intensitatea UE în cercetare 
și dezvoltare a crescut ușor între 2008 și 2012 și a stagnat în jur de 2% din 
PIB de atunci. Aceasta înseamnă că, în 2018, UE a fost cu 0,89 puncte 
procentuale sub obiectivul său pentru 2020, ceea ce solicită creșterea 
cheltuielilor combinate de cercetare și dezvoltare, publice și private, pentru 
a atinge obiectivul de 3% din PIB. 

 Cercetarea și Dezvoltarea (R & D) reprezintă un domeniu important 
care contribuie decisive la accelerarea dezvoltării socio-economice durabile. 
Marea „lecție” a dezvoltării societăților avansate o reprezintă investiția în 
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inteligență și creativitate (Văideanu Ge., 1988)33. Din acest punct de 
vedere, țările  UE au alocat R & D în anul 2019 peste 306 miliarde de EUR, 
ceea ce a reprezentat 2,19 % din PIB, comparativ  cu 2,18% în 2018 și 
1,97 % în 2009. Aceste cheltuieli au fost mai mici în comparație cu alte țări 
din afara UE: Coreea de Sud (4,52% în 2018), Japonia (3,28% în 2018) și 
Statele Unite (2,82% în 2018). Sectorul de afaceri a beneficiat de cele mai 
mari investiții (66%), urmate de cele din domeniul învățământului superior 
(22%), sectorul guvernamental (11%) și sectorul privat (1%). 
  Cele mai mari cheltuieli în acest domeniu al cercetării au fost 
realizate de Suedia (3,39%), Germania (3,17%), urmate de Danemarca 
(2,96%), Belgia (2,89%) și Finlanda (2,79%) din PIB. La polul opus se află 
țări care au alocat sub 1 % din PIB pentru Cercetare-Dezvoltare: România 
(0,48%), Malta (0,61%), Cipru (0,63%), Letonia (0,64%), Irlanda (0,78%), 
Slovacia (0,83%), Bulgaria (0,84%) și Lituania (0,99%). 

Vom vedea cum problemele determinate de COVID-19 au afectat 
cheltuielile pentru R & D. Considerăm că doar prin investiții masive în 
domeniul R & D, în modernizarea infrastructurii de cercetare, prin atragerea 
celor mai buni cercetători în domeniu și prin abordări interdisciplinare și 
transdisciplinare (Stanciu M, 2018)34 se pot face pași spre realizarea unei 
dezvoltări inteligente și durabile la nivelul UE.  

 
Figura 29. Ponderea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare în UE 

din PIB în 2019,  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20201127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F, Data 

accesării: 27/11/2020

 
33 Văideanu Ge., 1988, Educația la frontiera dintre milenii, EDP: București. 
34 Stanciu M., 2018, Teoria curriculumului. Iași: Editura ”Ion Ionescu de la Brad”. 
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Anul  2019 
UNIT (Labels) Millioane euro Euro /locuitor % din PIB 
GEO (Labels)             
UE - 27 țări (din 2020) 306,335.112 p 685.6 p 2.19 p 
UE- 28 țări (2013-2020) 350,699.432 p 683 p 2.13 p 
Zona Euro - 19 țări  (din 2015) 265,278.082 p 775.9 p 2.22 p 
Belgia 13,760.706 p 1,201.2 p 2.89 p 
Bulgaria 512.39 p 73.2 p 0.84 p 
Cehia 4,348.346 p 408.3 p 1.94 p 
Denmarca 9,245.389 p 1,592.4 p 2.96 p 
Germania 109,322.2 e 1,316.8 e 3.17 e 
Estonia 452.96 p 341.9 p 1.61 p 
Irlanda 2,771.3   565.1   0.78   
Grecia 2,336.58 p 217.9 p 1.27 p 
Spania 14,229 ep 303.2 ep 1.14 ep 
Franța 53,158.314 e 793.3 e 2.19 e 
Croația 600.754 p 147.4 p 1.11 p 
Italia 25,909.551 p 429.3 p 1.45 p 
Cipru 139.7 p 159.5 p 0.63 p 
Letonia 195.1 p 101.6 p 0.64 p 
Lituania 483.868 p 173.2 p 0.99 p 
Luxemburg 757 p 1,233.1 p 1.19 p 
Ungaria 2,158.621   220.9   1.48   
Malta 81.477 p 165.1 p 0.61 p 
Olanda 17,524 p 1,014 p 2.16 p 
Austria 12,688.78 p 1,432.3 p 3.19 p 
Polonia 7,046.235 p 185.6 p 1.32 p 
Portugalia 2,986.6 p 290.6 p 1.4 p 
România 1,067.442   55   0.48   
Slovenia 989.256 p 475.4 p 2.04 p 
Slovacia 776.59   142.5   0.83   
Finlanda 6,715.1  1,217  2.79  
Suedia 16,077.854 ep 1,571.6 ep 3.39 ep 
Regatul Unit 44,364.32 p 665.7 p 1.76 p 
Islanda :   :   :   
Norvegia 7,999.005 p 1,501.3 p 2.22 p 
Elveția :   :   :   
Muntenegru :  :  :  
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Macedonia de Nord 41.425   19.9   0.37   
Serbia :  :  :  
Turcia :   :   :   
 
Legendă: p-date provizorii; ep-estimări 

Tabelul 30. Cheltuieli pentru Cercetare-Dezvoltare în 2019, Ultima 
actualizare: 26/11/2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RD_E_GERDTOT__custom
_274016/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=0229b449-5db5-4f0a-

9412-b7a525fff3da 
 Un indicator relevant îl considerăm alocarea unei sume de euro pe 
locuitor, cu cele mai mari sume situându-se: Danemarca (1592,4 Euro/loc), 
Germania (1316,8), Suedia (1571,6), Norvegia (1501,3), Luxemburg 
(1233,1). Cele mai mici alocări le-au avut: Macedonia de Nord (19,9 
euro/loc), România (55), Bulgaria (73,2). România a negociat ca, pentru 
atingerea țintei de 3% din PIB pentru cercetare la sfârșitul anului 2020, 2% 
să fie alocați din fonduri publice și 1% din cele private. Din păcate, nu 
există o atât de mare disponibilitate din partea firmelor private să finanțeze 
proiecte de cercetare. 
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                                 
European 
Union –  
27 countries 
(from 2020) 

:  37.
2 b 40.

0 
 43

.7 
 44

.4 
 45

.1 
 46

.0 
 46

.9 
 

European 
Union –  
28 countries 
(2013-2020) 

:   37.
7 b 40.

8   45
.2   46

.0   46
.6   47

.5   48
.5   

Euro area - 19 
countries   
(from 2015) 

35.4  38.
9 b 41.

4 
 45

.0 
 45

.6 
 46

.3 
 47

.2 
 48

.2 
 

Belgium 41.5   46.
2 b 49.

3   50
.5   51

.1   54
.3 b 54

.4   54
.6   

Bulgaria 29.7  31.
6 b 32.

1 b 36
.3 

 36
.8 

 36
.5 

 36
.8 

 36
.6 

 

Czechia 31.5   34.
5 b 37.

8 b 38
.1   38

.7   39
.6   39

.9   39
.8   

Denmark 42.7  49.
1 b 51.

2 
 54

.6 
 55

.4 b 56
.9 b 57

.7 
 58

.4 
 

Germany  41.5   43.
0 b 45.

7 b 47
.7   48

.4   48
.7   49

.3   50
.3   

Estonia 39.5 b 44.
9 b 45.

2 
 49

.3 
 49

.1 
 50

.3 
 52

.0 
 53

.6 
 

Ireland 32.4   39. b 47.   54   54   56 b 57   58   
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0 5 .2 .9 .6 .2 .0 

Greece 25.3  29.
5 b 32.

5 
 36

.1 
 37

.4 
 38

.5 
 39

.2 
 39

.3 
 

Spain 32.9   38.
9 b 39.

6   42
.7   43

.4   44
.3   45

.1   46
.5   

France 34.7  40.
2 b 43.

8 
 50

.0 
 50

.6 
 50

.9 
 52

.2 
 53

.4 
 

Croatia :   28.
2 b 31.

6 b 36
.2   37

.4   38
.2   40

.0   40
.1   

Italy 28.8  32.
8 b 34.

0 
 35

.5 
 35

.7 
 36

.3 
 37

.0 
 37

.3 
 

Cyprus 35.7   38.
8 b 44.

0   49
.3   50

.6   50
.9   52

.0   52
.5   

Latvia 31.4  32.
5 b 38.

0 
 42

.4 
 43

.3 
 44

.4 
 44

.4 
 46

.8 
 

Lithuania 47.7 b 37.
4 b 42.

7   48
.2   49

.1   49
.4   50

.5   51
.9   

Luxembourg 37.7  43.
4 b 56.

2 
 58

.8 b 59
.6 

 57
.6 

 61
.2 

 63
.7 

 

Hungary 29.6   31.
6 b 33.

0   36
.7   36

.3   36
.5   37

.3   38
.2   

Malta 28.2  30.
0 b 32.

6 
 40

.2 
 40

.3 
 42

.8 
 46

.0 
 47

.0 
 

Netherlands 45.4   47.
0 b 50.

9   53
.6   54

.6   55
.3   56

.9   58
.7 b 

Austria 31.4  37.
9 b 39.

1 
 48

.6 
 49

.1 
 50

.1 
 50

.4 
 51

.1 
 

Poland 25.1 b 29.
6 b 35.

9 b 41
.6   42

.8   44
.0   45

.2   46
.0   

Portugal 17.2  21.
4 b 23.

9 
 34

.8 
 36

.2 
 36

.4 
 37

.5 
 38

.3 
 

Romania 18.4   22.
0 b 24.

0 b 27
.0   27

.6   27
.7   27

.9   28
.2   

Slovenia 30.6  37.
3 b 40.

8 
 45

.1 
 46

.5 
 47

.8 
 47

.4 
 48

.2 
 

Slovakia 27.7   30.
7 b 33.

5   33
.5   34

.2   35
.2   36

.9   38
.1   

Finland 48.0 b 48.
1 b 51.

4 
 56

.5 
 56

.9 
 57

.7 
 58

.4 
 59

.9 
 

Sweden 44.5   47.
3 b 50.

3   56
.2   57

.9   58
.6   59

.9 b 60
.7   

United 
Kingdom 36.9  41.

3 b 46.
3 b 55

.5 
 56

.8 
 57

.0 
 57

.6 
 59

.1 
 

Iceland 38.3   44.
7 b 49.

7   55
.4   57

.2   57
.7   59

.0   59
.0   

Norway 45.3  48.
0 b 51.

4 
 59

.7 
 59

.3 
 59

.1 
 59

.2 
 59

.3 
 

Switzerland 46.9   49.
4 b 52.

4 b 55
.1   56

.4   57
.7   58

.6   59
.6   
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Montenegro :  :  :  37
.1 

 38
.1 

 37
.2 

 36
.8 

 38
.8 

 

North 
Macedonia :   :   24.

1   28
.6   30

.9   31
.4   31

.7   32
.5   

Serbia :  :  30.
6 

 33
.4 

 33
.6 

 34
.4 

 35
.2 

 35
.3 

 

Turkey :   :   20.
9   26

.3   27
.5   28

.1   28
.8   30

.3   

                 
Special value                 

: 
not 
availabl
e                

Available 
flags:                 

b 
break in 
time 
series               

 
Tabel 31. Resurse umane în știință și tehnologie, % din populația 

activă cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, ultima 
actualizare: 26.11.2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_09_21/default/table?l
ang=en 

Indicatorul măsoară resursele umane în știință și tehnologie (HRST) 
ca pondere a populației active din grupa de vârstă 25-64 de ani. HRST 
cuprinde persoanele care au absolvit cu succes învățământul terțiar sau 
care sunt angajați în ocupații științifice și tehnologice în care acest nivel de 
educație este în mod normal necesar. Cele mai mari ponderi le-au 
înregistrat la sfârșitul anului 2019: Luxemburg (63,7%), Suedia (60,7%), 
Finlanda (59,9%), Elveția (59,6%), Norvegia (59,3%) și Marea Britanie 
(59,1%). Media UE-28 a fost de 48,5% și a României de 28,2%. În ceea ce 
privește România, explicația situației ține de viziunea privind rolul cercetării 
în dezvoltarea socio-economică, de alocările financiare mici pentru acest 
domeniu și, de aici, lipsa de atractivitate. Exemplul USAMV Iași este unul 
pozitiv datorită proiectelor mari de cercetare din fonduri europene. Amintim 
realizarea ICAM și a fermei zootehnice de la Rediu. 
 

TIME 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                             
European  
Union –  
27 countries  
(from 2020) 

53,744   61,235   62,618   62,055   63,897   66,181   66,459 p 

European  
Union –  58,393   66,616  67,669  67,230  69,218  71,942  72,615 p 
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28 countries  
(2013-2020) 
Belgium 1,658   2,045   2,041   2,211   2,152   2,348   2,423 p 
Bulgaria 11  11  33  20  32  31  34 p 
Czechia 73   167   213   189   206   248   198 p 
Denmark 1,174  1,817  1,920  1,855  2,089  2,385  2,404 p 
Germany 23,789   27,328   24,807   24,932   25,539   26,663   26,805 p 
Estonia 3  27  32  43  54  47  49 p 
Ireland 311   637   614   727   660   826   878 p 
Greece 67  83  91  75  102  120  139 p 
Spain 972   1,430   1,518   1,574   1,671   1,781   1,887 p 
France 8,034  9,575  10,760  10,484  10,619  10,468  10,163 p 
Croatia 26   17   9   16   10   14   19 p 
Italy 4,199  4,078  3,986  4,154  4,360  4,404  4,456 p 
Cyprus 35   49   39   36   49   49   47 p 
Latvia 7  32  30  11  14  13  22 p 
Lithuania 1   9   39   26   24   37   29 p 
Luxembourg 181  420  425  556  533  431  427 p 
Hungary 81   107   97   107   95   118   100 p 
Malta 7  31  94  74  69  51  56 p 
Netherlands 7,799   5,965   7,147   6,860   7,043   7,142   6,954 p 
Austria 1,053  1,744  1,989  2,024  2,209  2,281  2,341 p 
Poland 111   205   566   393   446   519   469 p 
Portugal 41  81  141  157  150  221  272 p 
Romania 8   14   30   31   52   50   40 p 
Slovenia 87  131  118  113  98  100  121 p 
Slovakia 16   25   47   44   41   51   42 p 
Finland 1,514  1,617  1,993  1,796  1,797  1,728  1,703 p 
Sweden 2,486   3,590   3,839   3,547   3,783   4,055   4,381 p 
United  
Kingdom 4,649  5,381  5,051  5,175  5,321  5,761  6,156 p 

Iceland 28   53   45   39   56   33   50 p 
Liechtenstein 152  279  371  374  380  432  437 p 
Norway :   509   510   523   531   610   632 p 
Switzerland 5,027  6,864  7,116  7,302  7,354  7,964  8,249 p 
Montenegro :   0   0   1   1   2   0 p 
North  
Macedonia :  0  0  1  0  0  1 p 

Albania :   0   0   2   0   0   2 p 
Serbia :  8  4  1  10  9  9 p 
Turkey 68   283   447   523   911   574   465 p 
Bosnia and  
Herzegovina :  2  0  2  0  1  2 p 

Russia :   172   230   159   202   220   241 p 
Special value               
: not  

available              
Available flags:               
p               
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Tabel 32. Cereri de brevet la Oficiul European de Brevete (sursa: 
OEB), ultima actualizare: 01.02.2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_09_40/default/table?l
ang=en 

 
Indicatorul măsoară numărul de cereri de protecție a brevetului de 

invenție depuse la Oficiul European de Brevete (OEB), indiferent dacă 
acestea sunt acordate sau nu. La nivelul UE-28 s-au depus în anul 2019 un 
număr de 72 615 cereri de brevet, cu cele mai multe s-au înregistrat: 
Germania (26 805), Franța (10 163), Elveția (8 249), Olanda (6954), Marea 
Britanie (6156) și Italia (4 456). România a depus doar 40 de cereri de 
brevete, ca o consecință a celor explicate mai sus. Ceea ce a făcut ca mulți 
cercetători de origine română să se regăsească la mari universități ale lumii 
sau în institute de cercetare, firme de IT etc. 
 
ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 
 
TIME 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                             
European  
Union –  
27 countries  
(from 2020) 

18,400   22,000   24,900   27,500   29,300   30,200   31,200   

European  
Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

18,800  22,600  25,200  27,900  29,600  30,500  31,300  

European  
Union –  
27 countries  
(2007-2013) 

18,900   22,700   25,300   28,000   29,600   30,500   31,400   

Belgium 23,100  27,200  30,200  33,200  34,600  35,700  36,700  
Bulgaria 5,300   8,300   11,000   13,200   14,700   15,500   16,500   
Czechia 13,500  18,100  21,000  24,400  26,700  27,900  28,900  
Denmark 23,800   28,000   32,600   35,300   38,000   39,000   40,500   
Germany 22,800  26,400  30,000  34,200  36,400  37,300  37,500  
Estonia 7,800   13,600   16,500   21,200   23,300   24,700   26,100   
Ireland 25,100  33,100  32,800  49,700  54,100  57,600  60,200  
Greece 16,200   20,900   21,100   19,200   19,700   20,100   20,700   
Spain 17,900  22,600  24,000  25,100  27,200  27,600  28,400  
France 21,700   25,000   27,200   29,400   30,500   31,500   33,100   
Croatia 9,100  12,500  15,000  16,500  18,400  19,300  20,300  
Italy 22,500   24,600   26,400   26,500   28,600   29,200   29,800   
Cyprus 17,700  22,700  25,300  22,900  26,100  27,400  27,900  
Latvia 6,700   11,400   13,400   17,900   19,700   20,900   21,500   
Lithuania 7,000  11,900  15,200  20,700  23,200  24,600  26,000  
Luxembourg 45,900   55,800   64,700   74,600   77,000   79,000   81,000   
Hungary 9,800  14,000  16,400  19,200  20,200  21,600  22,800  
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Malta 15,300   18,300   21,700   26,900   29,200   29,900   31,100   
Netherlands 26,500  30,800  34,100  36,200  37,800  39,300  39,900  
Austria 24,400   28,700   31,800   35,900   37,200   38,700   39,400   
Poland 8,900  11,400  15,800  19,100  20,400  21,400  22,700  
Portugal 15,700   18,600   20,600   21,300   22,700   23,700   24,700   
Romania 4,900  7,900  12,800  15,500  18,600  19,800  21,700  
Slovenia 14,900   19,500   21,100   22,700   25,100   26,400   27,700   
Slovakia 9,400  13,600  18,900  21,500  20,700  21,400  21,900  
Finland 22,200   26,200   29,500   30,500   32,600   33,700   34,700   
Sweden 24,600  28,000  32,000  35,300  35,700  36,300  37,000  
United  
Kingdom 21,900   26,700   27,600   30,600   31,400   32,000   32,600   

Iceland 24,700  30,600  30,000  35,100  37,800  38,700  39,400  
Norway 30,700   39,100   43,800   43,400   44,000   47,000   45,700   
Switzerland 30,300  34,000  41,500  47,500  47,500  48,600  49,100  
Montenegro :   :   10,300   11,700   13,500   14,600   15,700   
North  
Macedonia 5,100  6,400  8,600  10,000  10,800  11,300  11,800  

Albania 3,200   4,800   7,300   8,400   8,800   9,200   9,600   
Serbia 5,000  7,500  9,700  10,700  11,400  12,000  12,700  
Turkey 7,900   9,800   13,100   18,600   19,400   19,200   18,500   
Bosnia  
Herzegovina :  5,600  7,400  8,400  9,000  9,600  10,100  

United  
States 30,100   36,100   36,600   40,800   41,100   41,400   42,500   

Japan 22,300  25,900  26,500  29,000  28,100  28,200  28,500  
Special value               
: not  

available              
Tabel 33. Puterea de cumpărare ajustată PIB pe cap de locuitor, %, 

ultima actualizare: 15/12/2020 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_10_10/default/table?l

ang=en 
 

Indicatorul se referă la valoarea producției totale de bunuri și servicii 
produse de o economie, mai puțin consum intermediar, plus impozite nete 
pe produse și importuri. PIB-ul pe cap de locuitor este calculat ca raportul 
dintre PIB și populația medie într-un an specific. Cele mai mari procente le-
au înregistrat (2019): Luxemburg (81,0),  Irlanda (60,2), Elveția (49,1), 
Norvegia (45,7), Danemarca (40,5), Olanda (39,9), Austria (39,4) și Islanda 
(39,4). Media UE-28 a fost de 31,3, România a avut un procent de 21,7, 
SUA (42,5) și Japonia (28,5) (Tabelul 34).  

TIME 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 
GEO 
(Labels)                             
European  
Union – 
27 countries  
(from 2020) 

14,717   17,356   19,352   21,430   21,979   22,653   23,388   
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European  
Union –  
28 countries  
(2013-
2020) 

14,980  17,721  19,648  21,809  22,186  22,857  23,567  

Belgium 18,264  20,419  22,369  25,401  25,339  25,949  27,082  
Bulgaria 4,137   5,902   7,880   10,272   10,875   :   :   
Czechia 10,065  12,710  14,957  17,385  18,464  19,264  20,017  
Denmark 14,923   17,540   21,037   23,774   24,241   24,998   25,529   
Germany  18,963  21,648  23,864  27,658  28,608  29,394  30,333  
Estonia 6,123   8,938   11,557   15,227   15,798   16,764   17,786   
Ireland 14,825  19,569  19,983  20,021  20,758  21,334  22,541  
Greece 13,283   17,016   17,175 b 15,212   14,882 p 15,311 p 15,904 p 
Spain 14,272  17,561  17,797  19,202  19,621  20,022 p 20,346 p 
France 17,941   20,604   22,671   24,852   24,939   25,526 p 26,158 p 
Croatia 7,697  9,648  11,202  12,876  13,712  14,384  14,969 p 
Italy 17,942   19,936   21,426   21,417   21,920   22,432   22,878   
Cyprus 12,847  16,964  19,099  17,648  19,193  20,118  20,765 p 
Latvia 5,239   8,563   10,278   13,478   14,359   15,189   15,519   
Lithuania 6,278  10,054  12,603  16,528  17,709  18,478  19,798  
Luxembourg 25,230   29,131   29,509   33,089   32,514   33,332   :   
Hungary 7,949  11,083  11,925  14,094  14,441  15,503  16,099 p 
Malta :   :   :   :   :   :   :   
Netherlands 18,800  21,299  23,175  24,958  24,874  25,809 p 26,496 p 
Austria 19,360   22,578   24,232   26,818   26,901   27,626   28,177   
Poland 7,879  8,924  12,451  15,253  15,712  16,268  17,306  
Portugal 13,429   15,714   16,740   17,630   17,799   18,718   19,569 p 
Romania 4,236  6,474  9,962  11,749  14,311  15,603  16,608 p 
Slovenia 12,167   14,739   15,940   17,027   17,938   18,737   19,548   
Slovakia 7,656  9,797  14,040  15,898  15,082  16,292  16,866  
Finland 14,547   17,380   21,472   24,035   24,240   25,052   25,848   
Sweden 15,694  18,369  21,589  24,700  24,216  24,526  25,089  
United  
Kingdom 17,365   20,883   21,869   24,571   23,836   24,470   25,155   

Iceland :  18,193 b 17,099  :  :  :  :  
Norway 17,277   22,366   24,376   28,536   27,618   :   :   
Switzerland 21,533  23,719  27,334  31,248  29,872 p 30,555 p 30,844 p 
               

Tabel 34. Venitul disponibil brut ajustat al gospodăriilor pe cap de 
locuitor,  

ultima actualizare: 28/01/2021, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_10_20/default/table?l

ang=en 
Indicatorul reflectă puterea de cumpărare a gospodăriilor și 

capacitatea acestora de a investi în bunuri și servicii sau de a economisi 
pentru viitor, prin contabilizarea impozitelor și contribuțiilor sociale și a 
beneficiilor sociale monetare în natură. Se calculează ca venitul disponibil 
brut ajustat al gospodăriilor și al instituțiilor non-profit care deservesc 
gospodăriile (NPISH) împărțit la paritățile puterii de cumpărare (PPP) ale 
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consumului individual real al gospodăriilor și la populația totală rezidentă. 
Elveția (30,8), Germania (30,3), Austria (28,1), Belgia (27,0) și Olanda 
(26,4) și Franța (26,1). Media UE-28 se situează la 23,5, iar a României era 
în 2019 de 16,6. 
ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele 
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 
 

TIME 2009 2012 2015 2018 
GEO (Labels)                 
European Union  
(aggregate changing 
 according to the context) 

616.1   644.4   672.5   673.4   

European Union  
– 27 countries (from 2020) :  :  680.6  703.4  

European Union  
– 28 countries (2013-2020) :   :   648.2   667.6   

European Union  
– 27 countries (2007-2013) :  625  653.7  667.2  

Belgium 572.5   537.8   581.6   583.5   
Bulgaria :  468.5  613.5  623.4  
Czechia 623.6   588.4   616.1   634.4   
Denmark 969.6  1,021  1,052.3  1,053.8  
Germany 526.6   553.4   564.8   586.7   
Estonia 1,164.4  1,316.1  1,540.5  1,484.4  
Ireland 922.2   1,015.6   961.3   972.7   
Greece 562  576.7  627.7  710.2  
Spain 561.6   556   572.9   577.5   
France 834.4  840.5  835.2  845.1  
Croatia :   :   670.7   722.5   
Italy 439.5  458.7  471.5  484.3  
Cyprus :   787.8   977.2   939.0   
Latvia 970.1  1,126.9  1,297.2  1,276.1  
Lithuania 898.9   803.9   1,053.1   1,090.5   
Luxembourg 542.9  628.4  511.7  565.2  
Hungary 703.1   680.8   704.3   811.5   
Malta :  222.1  190.6  201.4  
Netherlands 431.4   456.9   471.6   456.9   
Austria 654.3  695.3  703.6  740.1  
Poland 531.9   593.9   623.9   633.7   
Portugal 588  601.8  621.2  689.1  
Romania :   355.2   364.8   528.4   
Slovenia 579.4  570.6  609.2  625.1  
Slovakia 538.3   515.4   536.2   631.8   
Finland 2,136.6  2,338.2  2,458.7  2,447.6  
Sweden 1,718   2,084.2   2,343.8   2,223.0   
United Kingdom 441.8  430.2  430.5  426.9  
Iceland :   :   :   :   
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Norway :  :  :  :  
Switzerland :   :   :   :   

         
Special value         
: not available        
         
 

Tabel 35. Suprafața de așezare pe cap de locuitor, m2 pe cap de 
locuitor, ultima actualizare: 05/05/2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_31/default/table?l
ang=en 

Acest indicator surprinde cantitatea de suprafață de așezare utilizată 
pentru clădiri, zone industriale și comerciale, infrastructură etc. și include 
atât suprafețe sigilate, cât și suprafețe nesigilate. Cele mai mari suprafețe 
pe cap de locuitor le-au înregistrat în 2018: Finlanda (2447,6 m2), Marea 
Britanie (2223 m2), Estonia (1484,4 m2), Letonia (1276,1 m2), Lituania 
(1090,5 m2) și Danemarca (1053,8 m2). Media UE-28 a fost de 667,6 m2 și 
România avea 528, 4 m2. 
 
ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile 
 

TIME 2005 2010 2015 2018 2019 
PERICOL (Etichete)                     
Periculoase și nepericuloase - Total 327.2   306.2   292.5   299.3   294.6   
Riscant 249.2  233.0  216.3  218.1  216.6  
Periculos pentru sănătate 248.9   232.4   215.9   217.6   216.2   
Periculos pentru mediu 88.9  86.4  77.7  75.7  78.4  

 
Tabel 36. Consumul de substanțe chimice toxice - agregat UE, 

milioane de tone, 
ultima actualizare: 27/01/2021, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_12_10/default/table?l
ang=en 

Acest indicator măsoară volumul consumului de substanțe chimice 
toxice, exprimat în milioane de tone. Cantitatea lor a cunoscut  un proces 
de scădere de la 327,2 milioane tone (2005) la 306,2 mil. tone (2010), 
292,5 mil. tone  (2015) la  299,3 mil. la 294,6 mil tone. Toate statele lumii 
trebuie să urmărească să scadă acest consum de substanțe chimice, care 
sunt periculoase atât pentru sănătatea oamenilor, precum și a mediului 
înconjurător (Tabel 37). 
TIME 2010 2014 2015 2016 2017 
GEO 
(Labels)                     
European  231,441 s 241,681 s 251,867 s 261,101 s 267,056 s 
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Union –  
27 
countries  
(from 
2020) 
European  
Union –  
28 
countries 
(2013-
2020) 

261,546 s 276,237 s 287,097 s 298,067 s 307,656 s 

Belgium :   3,766.43   3,963.97   4,024.24   4,161.25   
Bulgaria :  629.72  752.42  823.97  854.01  
Czechia :   4,142.22   4,162.48   4,255.54   4,277.74   
Denmark :  7,031.76 b 7,703.37 b 8,430.14  8,954.36  

Germany  44,490 e 50,115.9
2   50,345.3

1   52,638.0
5   56,529.3

9   

Estonia :  680.04  784.21  844.73  928.66  
Ireland :   1,501.03 e 1,590.55 e 1,874.05 e 2,211.92 e 
Greece :  :  :  :  :  

Spain :   23,161.1
3   24,514.2

4   23,467.0
3   24,660.6

6   

France 29,083.13  30,844.7
3 

 32,537.8
6 b 32,535.0

8 
 34,028.2

3 p 

Croatia :   712.83   722.35   725.21   729.44   

Italy :  28,960.3
2 

 29,121  29,434.0
6 

 29,614.4
6 

 

Cyprus :   :   :   :   :   
Latvia :  530.1  580.82  587.84  650.5  
Lithuania 489.18   631.58   691.47   721.16   802.3   
Luxembou
rg 702.97  753.45  737.17  873.46  859.94  

Hungary :   :   :   :   :   
Malta :  :  :  :  :  
Netherlan
ds 12,758.54   14,492.5

1   15,212.2
4   15,805.2

3   16,777.1
4   

Austria :  11,424.4
3 

 11,290.5
5 

 11,906.1
3 b 12,563.0

2 
 

Poland :   8,863.18   8,979.04   10,326.3
8   10,635.9

2   

Portugal :  4,150.23  4,294.06  4,655.62 b 4,552.05  
Romania :   3,774.04 e 3,781.22 p 3,748.63 p 3,640.17 p 
Slovenia :  651.54  554.71  635.49  603.58 p 
Slovakia :   :   :   :   :   

Finland :  :  10,632.1
3 

 10,936.7
8 

 11,874.7
1 

 

Sweden :   8,848.33   8,954.68   8,529.29   8,702.28   
United  
Kingdom 34,951.08 ep 36,785.2

3 
e
p 

39,308.9
2 

be
p 

39,240.3
7 

e
p 

39,788.7
7 

e
p 

Iceland :   :   :   :   :   
Norway :  :  :  :  :  
Switzerlan
d 13,641.55   15,360.8

6   16,150.1
3   16,296.0

3   16,562.5
1   
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Special  
value           
: not 

available          
Available  
flags:           
bep break in time series, estimated, provisional      
ep estimated, provisional      
b break in 

time series          
e estimated          
p provisional          
s Eurostat 

estimate          
 

Tabel 37. Valoarea adăugată brută în sectorul bunurilor și 
serviciilor de mediu, milioane de euro, 2010-anul de referință, ultima 

actualizare, 12/06/2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_12_61/default/table?l

ang=en 
 
Indicatorul arată contribuția realizată de producția de bunuri și 

servicii de mediu la PIB. Valoarea adăugată brută este diferența dintre 
valoarea producției și consumul intermediar. La nivelul anului 2017, cele 
mai mari valori ale producțiilor de bunuri și servicii le-au avut: Germania 
(56,529.39 milioane EUR), Marea Britanie (39,788.77), Franța (34,028.23), 
Italia (29,614.46) și Spania (24,660.66). UE-28 a produs în același an o 
valoare de 307,656 și România 3,640.17, mai puțin decât în 2016 (Tabel 
38). 

  
ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor 
 
TIME 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018 
GEO (Labels)                             
European  
Union –  
27 countries  
(from 2020) 

100.0   92.5   94.6   87.3   80.2   81.0   79.3   

European  
Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

100.0  92.4  93.9  86.2  78.3  78.4  76.8  

Belgium 100.0   103.3   100.2   92.6   82.8   82.1   82.7   
Bulgaria 100.0  58.4  63.1  59.7  60.9  60.9  57.2  
Czechia 100.0   75.8   75.1   71.1   65.1   65.6   64.8   
Denmark 100.0  101.4  95.5  90.9  70.7  70.7  70.7  
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Germany  100.0   84.3   80.6   76.6   73.8   73.2   70.4   
Estonia 100.0  42.9  47.4  52.3  45.2  52.3  50.0  
Ireland 100.0   124.0   127.7   112.5   109.6   113.3   113.6   
Greece 100.0  122.0  131.4  114.5  93.0  93.6  90.8  
Spain 100.0   135.4   154.7   126.2   119.8   121.5   119.7   
France 100.0  101.8  102.5  94.8  85.3  86.4  83.1  
Croatia 100.0   80.0   93.2   87.5   75.6   78.7   75.2   
Italy 100.0  107.7  114.4  100.4  86.3  85.1  84.4  
Cyprus 100.0   144.9   159.6   161.5   142.0   155.8   153.8   
Latvia 100.0  40.0  43.7  47.6  43.4  43.9  46.0  
Lithuania 100.0   40.5   47.4   43.4   42.6   43.2   42.6   
Luxembourg 100.0  80.9  108.8  102.4  88.7  90.9  94.2  
Hungary 100.0   78.3   80.7   69.4   65.0   68.3   67.8   
Malta 100.0  112.6  117.0  118.8  94.2  93.5  96.1  
Netherlands 100.0   101.5   99.7   99.0   91.6   90.8   88.6   
Austria 100.0  103.3  118.9  109.2  101.6  106.2  102.7  
Poland 100.0   83.4   85.2   87.1   82.7   87.7   87.4   
Portugal 100.0  139.1  146.2  119.0  118.0  123.8  118.9  
Romania 100.0   57.7   61.0   50.1   47.1   47.4   46.8   
Slovenia 100.0  102.4  110.0  105.2  90.2  93.5  94.4  
Slovakia 100.0   67.1   69.9   63.3   57.0   59.3   59.2   
Finland 100.0  98.7  98.6  107.1  79.1  79.6  81.4  
Sweden 100.0   96.6   94.6   91.8   77.1   76.5   75.3   
United Kingdom 100.0  91.7  89.7  79.3  66.9  62.7  61.6  
Iceland 100.0   115.9   113.4   134.3   138.6   151.5   155.8   
Liechtenstein 100.0  108.2  115.8  100.5  87.0  85.2  79.6  
Norway 100.0   107.5   108.1   108.9   107.5   103.7   103.2   
Switzerland 100.0  101.2  103.2  103.3  93.4  93.1  91.0  
Turkey 100.0   136.6   154.8   184.1   220.0   243.2   242.4   

               
Special value               
: not  

available              
               
 

Tabel 38. Emisiile de gaze cu efect de seră (sursa: SEE), ultima 
actualizare: 10/10/2020, 100% în 1990, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_13_10/default/table?l
ang=en 

 Cele mai mari creșteri la acest indicator (2018) le-au înregistrat : 
Turcia (242,4%), Islanda (155.8%), Cipru (153.8%), Spania (119.7%) și 
Portugalia (118.9%). Media UE-28 a fost de 76.8% și în România 46.8%. 
 Conform Acordului de la Paris din 2015,35 aproape 200 de țări au 
fost de acord cu limitarea creșterii temperaturilor medii la 2,0 grade Celsius 
și, în mod ideal, la 1,5 grade Celsius. Realizarea obiectivului de 1,5 grade 

 
35 Acordul de la Paris-Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 
2015. A fost ratificat de către UE la 5.10.2016. 
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Celsius ar necesita reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50 % 
până în 2030 și reducerea lor la zero până în 2050. O pârghie importantă în 
acest sens o reprezintă cumpărarea unor credite de carbon (The Taskforce 
on Scaling Voluntary Carbon Markets).36 Aceste fonduri vor putea fi 
direcționate pentru finanțarea unor proiecte cu caracter climatic, 
contribuind la protejarea biodiversității și vor avea un impact pozitiv asupra 
comunităților din întreaga lume, afirma Bill Gates în cuvântul înainte al 
acestui Raport (2021).  
 
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2017 2018 
GEO (Labels)                         
European  
Union –  
27 countries  
(from 2020) 

:  :  139.6 e 119.1  118.0  119.6 p 

European  
Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

:   :   :   119.5   118.5   120.4 p 

European  
Union –  
27 countries  
(2007-2013) 

:  :  140.3  :  :  :  

Belgium 166.5   155.2   133.4   117.9   115.9   119.4 p 
Bulgaria :  :  158.9  130.3  126.2  127.1 p 
Czechia :   155.3   148.9   126.3   124.1   125.6 p 
Denmark 175.7  163.7  126.2  106.2  107.1  109.5 p 
Germany 182.2   173.4   151.1   128.3   127.2   129.5 p 
Estonia :  183.7  162  137.2  132.8  132.5 p 
Ireland 161.3   166.8   133.2   114.1   111.6   113.0 p 
Greece 180.3  167.4  143.7  106.4  108.8  111.1 p 
Spain 159.2   155.3   137.9   115.3   115.0   118.1 p 
France 163.6  152.3  130.5  111.0  110.4  112.1 p 
Croatia :   :   :   112.8   113.1   115.7 p 
Italy 155.1  149.5  132.7  115.2  113.3  115.6 p 
Cyprus :   173   155.8   125.7   122.2   123.3 p 
Latvia :  187.2  162  137.1  128.8  128.9 p 
Lithuania :   186.3   150.9   130.0   127.4   128.9 p 
Luxembourg 176.7  168.6  146  127.5  127.0  131.4 p 
Hungary :   156.3   147.4   129.6   125.6   129.0 p 
Malta :  150.5  131.2  113.3  111.0  105.9 p 
Netherlands 174.2   169.9   135.8   101.2   108.3   105.5 p 
Austria 168  162.1  144  123.7  120.7  123.1 p 
Poland :   155.2   146.2   129.3   127.6   127.8 p 
Portugal 169.2  144.9  127.2  105.7  104.7  106.1 p 

 
36 The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM), Final Report, January 
2021. 
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Romania :   :   148.5   125.0   120.6   121.5 p 
Slovenia :  157.2  144.4  119.2  119.6  121.0 p 
Slovakia :   157.4   149   127.6   126.1   127.7 p 
Finland 181.1  179.5  149  123.0  118.2  116.6 p 
Sweden 200   193.8   151.3   126.3   122.3   122.2 p 
United Kingdom 185.4  169.7  144.2  121.3  121.1  124.7 p 
Iceland :   :   :   :   :   :   
Norway :  :  :  :  :  :  
Switzerland :   :   :   :   :   :   

             
Special value             
: not  

available            
Available flags:             
e estimated            
p provisional            
             

Tabel 39. Emisiile medii de CO2 pe km de la autoturismele noi 
(sursă: SEE, DG CLIMA), g CO2 pe km, 

ultima actualizare: 01/02/2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_12_30/default/table?l

ang=en 
 Cele mai mari cantități de emisii de CO2/km le-au avut: Estonia 
(132.5), Luxemburg (131.4), Germania (129,5), Ungaria (129,0), Letonia și 
Letonia (128,9). Media UE-28 a fost de 120,4 și în România a fost de 121,5.   
 
 
 
ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 
a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 
 
 
TIME 2011 2015 2016 2017 2018  2019 
GEO (Labels)                          
European  
Union –  
27 countries  
(from 2020) 

:   286,14
5   308,36

4   402,55
2   419,76

9   

 
441,00
1   

European  
Union –  
28 countries 
(2013-2020) 

:  360,35
0 

 395,52
8 

 532,41
7 

 551,89
9 

 
 

573,13
1 

 

Belgium 1,263   1,271   1,271   1,271   1,271    1,271   
Bulgaria 926  2,827  2,827  2,827  2,827   2,827  
Czechia 0   0   0   0   0    0   
Denmark 18,789  19,053  19,053  19,053  19,048   19,053  
Germany 25,667   25,603   25,603   25,603   25,603    25,603   
Estonia 6,773  6,754  6,754  6,754  6,754   6,754  
Ireland 6,828   10,259   10,259   10,258   10,257    10,255   
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Greece 6,899  7,199  7,199  22,796  22,796   22,796  
Spain 10,193   84,386   84,404   84,404   84,404    84,405   

France 41,625  41,703  41,685  114,05
7 

 129,61
3 

  132,68
9 

 

Croatia :   4,986   4,986   4,986   4,986    5,238   
Italy 5,305  6,793  6,806  6,859  6,859   12,044  
Cyprus 132   131   131   131   131    8,464   
Latvia 4,379  4,387  4,387  4,387  4,387   4,387  
Lithuania 686   1,310   1,563   1,563   1,563    1,563   
Luxembourg 0  0  0  0  0   0  
Hungary 0   0   0   0   0    0   
Malta 191  192  3,490  3,490  4,142   4,142  
Netherlands 11,662   11,797   15,083   15,083   15,083    15,083   
Austria 0  0  0  0  0   0  
Poland 7,248   7,236   7,236   7,236   7,237    7,237   
Portugal 1,756  31,885  31,885  38,052  38,052   42,434  
Romania 1,707   1,894   6,362   6,362   6,362    6,362   
Slovenia 3  11  11  11  10   10  
Slovakia 0   0   0   0   0    0   
Finland 6,922  7,140  7,140  7,140  8,141   8,141  
Sweden 9,203   9,328   20,229   20,229   20,243    20,243   
United  
Kingdom 49,307  74,205  87,164  129,86

5 
 132,13

0 
  132,13

0 
 

Iceland :   :   :   :   :    :   
Norway :  :  :  :  :   :  
Switzerland :   :   :   :   :    :   

              
Special value              
: not available             
              
Tabel 40. Suprafața siturilor marine desemnate în conformitate cu 

Natura 2000 (sursă: DG ENV, SEE), Km 2 , ultima actualizare: 29/04/2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_14_10/default/table?l

ang=en 
 

Indicatorul măsoară suprafața siturilor marine desemnate în baza 
Natura 2000 (zone marine și terestre protejate). Cele mai mari suprafețe de 
arii protejate le aveau (2019): Franța (132,689 Km2), Marea Britanie 
(132,130), Spania (84,405), Portugalia (42,434) și Germania (25,603). La 
nivelul UE-28 suprafața protejată era de 573,131 Km2 și a României de 
6362,0 Km2. 

La 2 februarie 1971 s-a semnat, în orașul iranian Ramar, Convenția 
asupra zonelor umede. La nivel global, Convenția Ramsar are desemnate 
2.336 situri, totalizând o suprafață de 251.749.767 hectare, în cele 170 de 
țări membre.  Una dintre aceste zone a fost desemnată Zona umedă Jijia-
Iași (Jijia Iași Wetlands), cu o suprafață de 19.423 hectare.37 

 
37 Ramsar Sites Informations Service, https://rsis.ramsar.org/ris/2422?language=en.  
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ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului 
și stoparea pierderilor de biodiversitate 
 

TIME 2009 2012 2015 2018 
GEO (Labels)                 
European Union  
(aggregate changing  
according to the context) 

39.3 p 40.7  41.9  42.1  

European Union –  
27 countries (from 2020) :   :   42.6   43.4   

European Union –  
28 countries (2013-2020) :  :  41.7  42.2  

European Union –  
27 countries (2007-2013) :   40.3   41.6   41.9   

Belgium 21.7 p 22.4  23.1  24.3  
Bulgaria :   42.2   44.7   48.0   
Czechia 37.0 p 37.5  37.7  38.0  
Denmark 13.7 p 13.4   15.6   16.3   
Germany 30.9 p 31.1  32.2  32.3  
Estonia 55.6 p 57.6   58.2   58.4   
Ireland 15.8 p 22.0  22.4  18.8  
Greece 38.4 p 40.4   44.5   47.4   
Spain 33.5 p 36.6  39.2  41.1  
France 30.1 p 30.6   31.0   32.8   
Croatia :  :  50.6  58.1  
Italy 33.6 p 35.0   35.6   37.1   
Cyprus :  33.3  39.7  43.1  
Latvia 53.2 p 55.0   56.4   55.4   
Lithuania 36.3 p 37.8  38.3  39.5  
Luxembourg 34.4 p 34.0 u 36.3   35.5   
Hungary 22.0 p 23.4  25.2  26.1  
Malta :   13.1 u 11.5 u 10.5   
Netherlands 7.4 p 7.4  8.0  10.8  
Austria 45.2 p 45.0   46.7   46.4   
Poland 33.2 p 34.6  36.1  36.1  
Portugal 36.9 p 41.9   46.6   50.0   
Romania :  32.5  34.1  35.4  
Slovenia 62.1 p 62.0   63.4   62.5   
Slovakia 45.8 p 47.0  48.7  48.6  
Finland 68.7 p 70.5   71.3   70.1   
Sweden 64.6 p 66.5  66.5  66.6  
United Kingdom 25.3 p 25.6   26.9   20.6   
Iceland :  :  :  :  
Norway :   :   :   :   
Switzerland :  :  :  :  
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Special value         
: not available        
Available flags:         
p provisional        
u low reliability        
         

 
Tabel 41. Ponderea suprafeței forestiere, % din suprafața totală a 

terenului,  
ultima actualizare: 13/05/2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_15_10/default/table?l
ang=en 

 Cele mai mari ponderi ale suprafețelor forestiere le aveau (2018): 
Finlanda (70.1%), Suedia (66.6%), Slovenia (62.5%), Letonia (55.4%) și 
Grecia (47.4%) Suprafața totală a UE-28 era de 42,2%, iar România 
deținea 35,4%.  
ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 
unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

TIME 2016 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                 
European Union  
- 27 countries (from 2020) 50 e 54 e 54 e 54 e 

European Union  
- 28 countries (2013-2020) 52   55   56   56   

Belgium 62  59  64  62  
Bulgaria 23   26   30   34   
Czechia 47  49  51  51  
Denmark 88   86   87   87   
Germany  
(until 1990 former territory  
of the FRG) 

69  78  74  74  

Estonia 62   47   61   55   
Ireland 75  74  75  74  
Greece 47   52   59   57   
Spain 30  31  39  37  
France 54   53   58   59   
Croatia 28  32  23  18  
Italy 25   32   32   37   
Cyprus 56  60  55  59  
Latvia 42   49   47   45   
Lithuania 49  52  50  49  
Luxembourg 73   72   71   70   
Hungary 49  48  48  43  
Malta 44   50   45   56   
Netherlands 72  76  79  71  



 

157 

 

Austria 77   78   81   83   
Poland 45  50  42  39  
Portugal 33   42   50   42   
Romania 51  50  47  40  
Slovenia 30   35   33   39   
Slovakia 21  23  29  28  
Finland 80   81   82   83   
Sweden 77  72  75  79  
United Kingdom 70   71   68   68   
Iceland :  :  :  :  
Norway :   :   :   :   
Switzerland :  :  :  :  

         
Special value         
: not available        
Available flags:         
e estimated        
         
Tabel 42. Independența percepută a sistemului de justiție (sursa: 

DG COMM), ultima actualizare: 21/04/2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_16_40/default/table?l

ang=en 
  

Datele privind independența sistemului de justiție din statele 
membre ale UE rezultă din sondajele anuale Flash Eurobarometru începând 
cu anul 2016. Cu un grad mai mare de încredere în sistemul de justiție s-au 
situat (2019): Danemarca (87%), Austria (83%), Finlanda (83%), 
Germania (74%) și Irlanda (74%). Media UE-28 a fost de 56% și a 
României de 40%.  
 
TIME 2012 2015 2016 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                         
European Union –  
27 countries  
(from 2020) 

:   :   :   :   :   :   

European Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

:  :  :  :  :  :  

Belgium 75   77   77   75   75   75   
Bulgaria 41  41  41  43  42  43  
Czechia 49   56   55   57   59   56   
Denmark 90  91  90  88  88  87  
Germany  79   81   81   81   80   80   
Estonia 64  70  70  71  73  74  
Ireland 69   75   73   74   73   74   
Greece 36  46  44  48  45  48  
Spain 65   58   58   57   58   62   
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France 71  70  69  70  72  69  
Croatia 46   51   49   49   48   47   
Italy 42  44  47  50  52  53  
Cyprus 66   61   55   57   59   58   
Latvia 49  56  57  58  58  56  
Lithuania 54   59   59   59   59   60   
Luxembourg 80  85  81  82  81  80  
Hungary 55   51   48   45   46   44   
Malta 57  60  55  56  54  54  
Netherlands 84   84   83   82   82   82   
Austria 69  76  75  75  76  77  
Poland 58   63   62   60   60   58   
Portugal 63  64  62  63  64  62  
Romania 44   46   48   48   47   44   
Slovenia 61  60  61  61  60  60  
Slovakia 46   51   51   50   50   50   
Finland 90  90  89  85  85  86  
Sweden 88   89   88   84   85   85   
United Kingdom 74  81  81  82  80  77  
Iceland 82   79   78   77   76   78   
Norway 85  88  85  85  84  84  
Switzerland 86   86   86   85   85   85   
Montenegro 41  44  45  46  45  45  
North Macedonia 43   42   37   35   37   35   
Albania 33  36  39  38  36  35  
Serbia 39   40   42   41   39   39   
Turkey 49  42  41  40  41  39  
Russia 28   29   29   29   28   28   
United States 73  76  74  75  71  69  
Japan 74   75   72   73   73   73   
South Korea 56  54  53  54  57  59  

             
Special value             
: not available            
             

Tabel 43. Indici privind percepția corupției  
(sursă: Transparency International), ultima actualizare: 13/02/2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_16_50/default/table?l
ang=en 

 
Indicele percepțiilor corupției (IPC) este un indice compus bazat pe o 

combinație de sondaje și evaluări ale corupției din 13 surse diferite și 
punctează și clasifică țările în funcție de cât de corupt este perceput 
sectorul public al unei țări, cu un scor de 0 reprezentând un nivel foarte 
ridicat de corupție și un scor de 100 reprezentând o țară foarte curată. Cu 
scoruri mici (deci cu un IPC mare) s-au situat (2019): Albania (35%), 
Macedonia de Nord (35%), Serbia (39%), Turcia (39%), Bulgaria (43%), 
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Ungaria (44%) și România (44%). Scoruri mari au înregistrat: Danemarca 
(87%), Finlanda (86%), Suedia (85%), Elveția (85%). 

 
TIME 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
GEO (Labels)                                 
European Union –  
27 countries  
(from 2020) 

:  55 e 51 e 40 e 44 e 47 e 50  54  

European Union –  
28 countries  
(2013-2020) 

53  51  48  38  42  45  48  51  

Belgium 64  62  65  52  59  60  64  66  
Bulgaria :  55  60  45  49  54  51  51  
Czechia :  56  57  31  31  38  38  45  
Denmark 50  58  67  58  51  60  62  72  
Germany  47  53  45  36  48  54  60  61  
Estonia :  49  62  45  48  50  51  58  
Ireland 66  60  50  45  54  54  57  59  
Greece 60  62  38  26  28  30  37  47  
Spain 71  52  39  27  33  41  37  46  
France 55  49  46  33  34  39  40  39  
Croatia :  47  41  53  46  50  50  52  
Italy 71  61  55  40  38  42  44  47  
Cyprus :  60  51  29  34  44  46  64  
Latvia :  44  45  41  44  47  47  50  
Lithuania :  55  57  60  61  59  57  69  
Luxembourg 66  68  64  60  64  62  60  67  
Hungary :  62  68  51  50  53  56  67  
Malta :  63  53  55  54  54  55  59  
Netherlands 54  53  63  50  52  58  63  67  
Austria 46  49  47  35  42  48  55  58  
Poland :  49  57  43  51  43  54  55  
Portugal 56  67  55  43  48  49  55  60  
Romania :  68  60  59  55  56  60  67  
Slovenia :  61  49  30  32  38  38  44  
Slovakia :  65  76  41  46  46  46  49  
Finland 51  52  54  54  61  63  63  70  
Sweden 44  48  60  59  59  65  69  72  
United Kingdom 28  27  23  26  32  32  33  33  
Iceland :  :  54  :  :  :  :  :  
Norway :  :  :  :  :  :  :  :  
Switzerland :  :  :  :  :  :  :  :  
Montenegro :  :  :  46  47  :  59  :  
North Macedonia :  :  44  41  44  :  50  :  
Albania :  :  :  :  :  :  78  :  
Serbia :  :  :  :  :  :  29  :  
Turkey :  36  14  41  34  :  29  :  
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Special value                 
: not available                
Available flags:                 
e estimated                
                 
Tabel 44. Populația cu încredere în instituțiile UE (sursă: DG COMM), 

% din populație, ultima actualizare: 21/04/2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_16_60/default/table?l

ang=en  
 

Indicatorul se bazează pe Eurobarometru, un sondaj care a fost 
realizat de două ori pe an din 1973 pentru a monitoriza evoluția opiniei 
publice în statele membre. Indicatorul afișează doar rezultatele sondajului 
de toamnă.Procentele cele mai mari le-au obținut (2019) : Danemarca 
(72%), Suedia (72%), Lituania (69%), Luxemburg, Ungaria, Olanda și 
România (67%).  
 
ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 
 

ODD 17 solicită un sistem comercial universal, bazat pe reguli, 
deschis, nediscriminatoriu și echitabil,   punerea în aplicare a accesului pe 
piață fără taxe vamale și fără cote pentru toate țările cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, subliniază importanța stabilității macroeconomice 
globale și a sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru a atinge 
sustenabilitatea datoriei pe termen lung. Un sprijin sporit acordat țărilor în 
curs de dezvoltare pentru a crește disponibilitatea datelor statistice de 
calitate și pentru a dezvolta măsuri de progres în ceea ce privește ODD 
este, de asemenea, considerat esențial pentru îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă. 

Monitorizarea ODD 17 într-un context al UE se concentrează pe 
progresele realizate în consolidarea parteneriatului global și în 
îmbunătățirea guvernanței financiare în UE. 

Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (Tabel 47) constă în 
subvenții sau împrumuturi acordate de sectorul oficial cu scopul de a 
promova dezvoltarea economică și bunăstarea în țările beneficiare. AOD 
este prezentată aici ca o cotă din Venitul Național Brut (VNB). VNB la 
prețurile pieței este egal cu produsul intern brut (PIB) minus venitul primar 
de plătit de unitățile rezidente unităților nerezidente, plus venitul primar de 
primit de către unitățile rezidente din restul lumii. Țările care au avut 
procentele cele mari din UE : Luxemburg (1,05%), Norvegia (1,02%), 
Suedia (0,99%), Danemarca (0,71%), Marea Britanie (0,70%) și Germania 
(0,60%). Media UE-28 a fost în anul 2018 de 0,46%. UE se angajează să 
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atingă obiectivul de 0,7% până în 2030, așa cum se afirmă în Consensul 
european privind dezvoltarea.38 
 

TIME 2005 2010 2015 2019 
GEO (Labels)                 
European Union  
- 27 countries (from 2020) 0.41  0.41  0.42  0.41 p 

European Union  
- 28 countries (2013-2020) 0.42   0.43   0.46   0.46 p 

Belgium 0.53  0.64  0.42  0.42 p 
Bulgaria :   0.09   0.09   0.10 p 
Czechia 0.11  0.13  0.12  0.13 p 
Denmark 0.81   0.91   0.85   0.71 p 
Germany  0.36  0.39  0.52  0.60 p 
Estonia 0.08   0.10   0.15   0.13 p 
Ireland 0.42  0.52  0.32  0.31 p 
Greece 0.17   0.17   0.12   0.14 p 
Spain 0.27  0.43  0.12  0.21 p 
France 0.47   0.50   0.37   0.44 p 
Croatia :  :  0.09  0.13 p 
Italy 0.29   0.15   0.22   0.24 p 
Cyprus 0.09  0.23  0.09  0.21 p 
Latvia 0.07   0.06   0.09   0.10 p 
Lithuania 0.06  0.10  0.12  0.11 p 
Luxembourg 0.79   1.05   0.95   1.05 p 
Hungary 0.11  0.09  0.13  0.22 p 
Malta :   0.18   0.17   0.29 p 
Netherlands 0.82  0.81  0.75  0.59 p 
Austria 0.52   0.32   0.35   0.27 p 
Poland 0.07  0.08  0.10  0.12 p 
Portugal 0.21   0.29   0.16   0.16 p 
Romania :  0.07  0.09  0.10 p 
Slovenia 0.11   0.13   0.15   0.16 p 
Slovakia :  0.09  0.10  0.12 p 
Finland 0.46   0.55   0.55   0.42 p 
Sweden 0.94  0.97  1.40  0.99 p 
United Kingdom 0.47   0.57   0.70   0.70 p 
Iceland 0.18  0.26  0.24  0.27 p 
Norway 0.94   1.05   1.05   1.02 p 
Switzerland 0.42  0.39  0.51  0.44 p 
Special value         
: not available        
p provisional                 
 

 
38 European Union (2017), The new European consensus on Development  ‘Our World, Our 
Dignity, Our Future’, Joint statement by the Council and the representatives of the 
governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament 
and the Commission. 2017/C 210/01, Official Journal of the European Union, Volume 60. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables 
Tabel 45. Asistență oficială pentru dezvoltare ca pondere din venitul 

național brut (sursa: OECD),  
% din venitul național brut (VNB), cod de date online: SDG_17_10   ultima 

actualizare: 14/05/2020,  
 
 În anul 2018, UE-28 au acordat ajutor țărilor în curs de dezvoltare în 
valoare de 120,116 milioane de EUR, cele mai mari sume le-au acordat 
(Tabel 48): Germania (39,879), Marea Britanie (16,045), Elveția (16,005), 
Olanda (12,444) și Franța (10,696).   
 

TIME 2000 2005 2010 2015 2018 
GEO (Labels)                     
European Union  
- 27 countries  
(from 2020) 

81,803   83,117   108,002   161,733   104,070   

European Union  
- 28 countries  
(2013-2020) 

92,879  108,251  127,336  178,454  120,116  

European Union  
- 15 countries  
(1995-2004) 

:   :   :   :   :   

Belgium 2,469  2,526  5,956  3,276  3,341  
Bulgaria :   :   :   :   :   
Czechia 17  109  172  237  109  
Denmark 2,356   1,780   3,616   2,642   4,847   
Germany 13,351  24,663  31,407  42,926  39,879  
Estonia :   :   :   :   :   
Ireland 801  4,258  2,033  1,106  1,158  
Greece 247   570   574   -76   221   
Spain 25,412  5,467  7,800  19,866  12,237  
France 6,017   12,655   26,551   1,112   10,696   
Croatia :  :  :  :  :  
Italy 11,744   3,298   7,248   14,080   6,247   
Cyprus :  :  :  :  :  
Latvia :   :   :   :   :   
Lithuania :  :  :  :  :  
Luxembourg 140   213   310   327   401   
Hungary :  81  86  140  932  
Malta :   :   :   :   :   
Netherlands 7,522  18,311  9,816  61,433  12,444  
Austria 1,229   3,888   4,806   4,229   2,069   
Poland 31  165  285  450  826  
Portugal 5,004   892   122   468   780   
Romania :  :  :  :  :  
Slovenia :   28   44   141   200   
Slovakia 6  46  56  77  117  
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Finland 1,177   1,320   3,252   -44   1,945   
Sweden 4,279  2,850  3,868  9,342  5,622  
United Kingdom 11,076   25,134   19,335   16,722   16,045   
Iceland 9  22  22  36  65  
Liechtenstein :   :   :   :   :   
Norway 1,556  3,728  4,433  4,114  3,609  
Switzerland 1,911   6,513   17,685   5,875   16,005   
Turkey 153  846  1,296  4,601  :  

           
Special value           
: not available          
Tabel 46. Finanțarea UE către țările în curs de dezvoltare prin sursa 

de finanțare (sursa: OECD), milioane EUR (prețuri curente), ultima 
actualizare: 14/05/2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_20/default/table?l
ang=en 

 Springer Nature a investigat în anul 2019 atitudinea cercetătorilor 
privind impactul social al cercetărilor lor, cu trimitere expresă la ODD ale 
ONU (Partea I, II, III).39 
 

PAȘI SPRE DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 
(1999) 

Prima Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a 
fost elaborată de către un grup de lucru aprobat de Guvernul României (nr. 
305/15.04. 1999), printr-un proiect de finanțare al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), intitulat „Centrul Național pentru 
Dezvoltare durabilă”, sub patronajul Academiei Române. Sloganul strategiei 
era „Să realizăm mai mult cu mai puține resurse”. 

Documentul preciza în partea sa introductivă că, pentru România, 
„dezvoltarea durabilă nu este o chestiune de alegere, o opțiune printre 
multe altele, ci este singura modalitate responsabilă de a planifica 
dezvoltarea pe termen mediu și lung, în conformitate cu interesul național 
al României și cu cerința colaborării internaționale.” (Romania-NSDS, 
1999)40 

Structura Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a României 
(1999): 

 
39 Exploring Societal Impact: global researcher attitudes, raw data from a 2019 survey, 23 

iulie 2020,  https://zenodo.org/record/3956548#.YBZWtOgzZPY.  
 
 
40 Guvernul României, 1999,România- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă . 
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Partea I: Obiective și priorități 
Capitolul 1 Contextul internațional, principiile și obiectivele dezvoltării 
durabile 
Capitolul 2 Prioritățile dezvoltării durabile 
Capitolul 3 Cadrul juridic 
Partea a II-a Evaluarea potențialului României pentru dezvoltare durabilă 
Capitolul 4 Evaluarea și conservarea capitalului natural 
4.1 Atmosfera 
4.2 Resurse de apă 
4.3 Resurse minerale 
4.4 Resurse funciare 
4.5 Diversitatea biologică 
4.6 Păduri și silvicultură 
Capitolul 5 Evaluarea și dezvoltarea Capitalei antropice 
5.1 Securitatea agriculturii și aprovizionării cu alimente 
5.2 Energie 
5.3 Industrie 
5.4 Transport 
5.5 Comunicări 
5.6 Tehnologia informației 
5.7 Turism 
5.8 Comerț 
5.9 Știință și tehnologie 
5.10 Gestionarea deșeurilor 
5.11 Servicii financiare 
Capitolul 6 Evaluarea și dezvoltarea capitalului social 
6.1 Populația și dezvoltarea umană 
6.2 Starea sănătății publice 
6.3 Educație 
6.4 Consumul populației 
6.5 Societatea și rolul diferitelor categorii sociale 
6.6 Așezările umane 
Partea a III-a Scenarii și politici de dezvoltare durabilă 
Capitolul 7 Scenarii și coordonatele modelului pentru dezvoltare durabilă 
Capitolul 8 Politici economice pentru dezvoltare durabilă 
Capitolul 9 Politici sociale 
Capitolul 10 Cadrul instituțional 
Capitolul 11 Planificarea teritorială 
Capitolul 12 Politica externă și securitatea națională 
Capitolul 13 Dezvoltarea infrastructurii 
Capitolul 14 Monitorizare și evaluare 
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Obiectivele strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 
Dezvoltarea durabilă înseamnă îmbunătățirea progresivă și 

menținerea bunăstării populației în corelare cu utilizarea rațională a 
resurselor naturale și ale conservării ecosistemelor. 

Obiectiv fundamental: 
 Creșterea bunăstării și prosperității  individuale și a ansamblului 

social la nivel național, urmărind o dezvoltare economică în 
limitele de suport ale capitalului natural, într-un mod care să 
garanteze calitatea vieții generațiilor viitoare. 

Obiectivele principale: 
 Asigurarea stării de sănătate a populației. Asigurarea 

complementarității și corelării între toate sectoarele 
economice și sociale, în scopul dezvoltării umane durabile. 

 Stabilirea sectoarelor și direcțiilor cu potențial competitiv ca 
priorități ale dezvoltării durabile, în contextul tendințelor 
majore pe plan mondial și în conformitate cu obligațiile 
internaționale asumate de România. 

 Redimensionarea și remodelarea structurilor sociale și 
economice și transformarea lor într-un sistem durabil. 
Asigurarea unei creșteri continue și stabile a nivelului de trai 
și în concordanță cu criteriile de integrare în Uniunea 
Europeană. 

 Stoparea procesului de deteriorare a Capitalului Natural și 
inițierea refacerii acestuia. 

 Dezvoltarea unui sistem legislativ și instituțional coerent, 
compatibil cu cel al țărilor din UE și consolidarea democrației 
prin stimularea participării civice. 

 Formarea resursei umane la nivelul exigențelor științifice, 
tehnologice și informaționale, pe plan internațional din toate 
sectoarele economice și sociale. 

 Monitorizarea și evaluarea permanentă a performanțelor 
economice, sociale și de protecție a mediului, printr-un sistem 
de indicatori cantitativi și calitativi determinabili. 

Strategia de DD a României (1999) și-a deplasat accentul de 
abordare, de la problemele mediului înconjurător, la o abordare 
integrată, s-a dorit a fi o strategie practică și realistă, cu implicarea 
părților interesate. 
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Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. 
Orizonturi 2013-2020-2030 

 

 
Figura 30. SNDD a României-2013-2020-2030 

Motto: Păstrează sănătos ceea ce te menține sănătos. 
În contextul aderării la Uniunea Europeană, România și-a revizuit 

strategia de dezvoltare durabilă, care a condus la adoptarea la 12 
noiembrie 2008 (Decizia 1460) a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030. 41 

Structura Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a României. 
Orizonturi 2013-2020-2030 (2008): 
Rezumat executiv 
Istoricul şi metodologia lucrării 
Partea I Cadrul conceptual 

Se prezintă cadrul conceptual, sunt realizate clarificări conceptuale și 
se prezintă principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a 
UE (2006), stadiul actual al procesului de elaborare a indicatorilor de bază 
ai dezvoltării durabile și măsurile relevante întreprinse de România în 
perioada de pre- și post-aderare. 
1. Introducere: Definiţii necesare  
2. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă  
3. Indicatorii dezvoltării durabile  
4. Măsurile de conformitate cu obiectivele dezvoltării durabile adoptate de 

România în procesul de pre- şi  post-aderare 
Partea II Situaţia actuală a sistemului socio-economic şi a capitalului 
natural al României  
 În partea a II-a se face o evaluare a situației actuale a capitalului 
natural, antropic, uman și social din România, din perspectiva 
recomandărilor de ordin metodologic ale UE și OECD.  

 
41 Guvernul României, Ministerul Mediului, Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a 
României. Orizonturi 2013-2020-2030, Bucureşti, 2008. 
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1. Capitalul natural  
2. Capitalul antropic 
3. Capitalul uman  
4. Capitalul social  
Partea III Obiective-ţintă şi modalităţi de acţiune la orizont 2013, 2020, 

2030, conform orientărilor strategice ale UE 
  Din perspectiva Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE (2006), 
sunt prezentate obiectivele dezvoltării durabile a României, cu ținte 
distincte pentru cele orizonturi temporale (2013, 2020 și 2030).  
1. Provocări cruciale  
1.1 Schimbările climatice şi energia curată 
1.2 Transport durabil  
1.3 Producţie şi consum durabile  
1.4 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale  
1.5 Sănătatea publică 
1.6 Incluziunea socială, demografia şi migraţia  
1.7 Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile  
2. Teme inter- şi trans-sectoriale  
2.1 Educaţia şi formarea profesională  
2.2 Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea  
3. Instrumente financiare şi economice  
4. Comunicare, mobilizarea actorilor şi multiplicarea factorilor de succes  
Partea IV Probleme şi preocupări specifice situaţiei din România  
 Se realizează o analiză a problemelor cu care se confruntă România 
în procesul de implementare a SNDD (factori endogeni și exogeni), în 
vederea reducerii decalajelor care ne diferențiază față de țările dezvoltate 
din UE.  
1. Riscuri şi vulnerabilităţi generate de factori endogeni şi exogeni  
2. Creşterea sustenabilă: transformările structurale şi echilibrele 
macroeconomice  
2.1 Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a consumurilor energetice şi 

materiale bazate pe evaluarea  realistă a capacităţii de suport a 
capitalului natural 

2.2 Modernizarea treptată a macrostructurii economiei pentru a corespunde 
cerinţelor sociale şi de mediu 
2.3 Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de ocupare  
2.4 Îmbunătăţirea managementului micro- şi macro-economic  
2.5 Politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare  
2.6 Menţinerea echilibrelor macro-economice  
3. Dezvoltarea regională şi acţiunea locală; problematica specifică a 
dezvoltării rurale  
3.1 Dezvoltarea regională  
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3.2 Dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul  
3.3 Implementarea Agendei Locale pentru secolul XXI  
4. Amenajarea teritoriului şi planificarea spaţială  
4.1 Planificarea spaţială  
4.2 Cadastrul României  
5. Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile  
6. Capacitatea administrativă şi calitatea serviciilor publice; dezvoltarea 

durabilă ca măsură a eficienţei guvernării şi a calităţii politicilor publice 
7. Politica externă şi de securitate: orientări generale şi contribuţii specifice 

ale României 
    la Politica Externă şi de Securitate Comună şi la Politica Europeană de 

Securitate şi Apărare ale UE în raport cu cerinţele dezvoltării durabile 
Partea V Implementare, monitorizare şi raportarea rezultatelor  
 Partea aceasta conține recomandări concrete privind implementarea, 
monitorizare și raportarea rezultatelor SNDD, plecându-se de la experiența 
și practicile din UE, adaptate la situațiile concrete ale României. 
 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 
(2008) urmărește racordarea dezvoltării României la paradigma de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Finalitatea SNDD (2008) o 
reprezintă modernizarea dezvoltării economico-sociale a României, 
reducerea semnificativă a decalajelor față de celelalte state membre ale UE. 
Strategia propune o viziune a dezvoltării durabile a României pentru câteva 
decenii, cu obiective aflate dincolo de durata ciclurilor electorale. 
 

Obiective strategice ale SNDD a României (2008): 
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat 
membru al UE. 
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene 
la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 
acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor 
dezvoltării durabile. 
 

Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 203042 

SNDD a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința 
din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018 și publicată în Monitorul Oficial 
nr. 985/21 noiembrie 2018. Această strategie urmărește aplicarea Agendei 

 
42 Guvernul României, 2018, Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 

României 2030, București, Editura Paideia. 
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2030 și a celor 17 obiective ale dezvoltării durabile (ODD) la situația 
concretă a României. Strategia are în vedere cei trei piloni interdependenți: 
economic, social și de 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 și într-un mediu 
curat, în mod echilibrat și integrat.” (SNDD 2030) 

În continuare, vom realiza o prezentare a țintelor propuse în această 
SNDD pentru cele 17 ODD.43 

 
OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE 
Ținte 2030: 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 
 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc 

în sărăcie relative 
 Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de 

urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 
calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 
extreme 

OBIECTIVUL 2: FOAMETE „ZERO” 
Ținte 2030: 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar 
cu nivelul înregistrat în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol 
 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 
 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a 

plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor 
sălbatice înrudite 

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 
 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 
 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona 
montană. 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu 
caracteristici specifice în ceea ce 
priveşte originea geografică 

 
OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ŞI STAREA DE BINE 
Ținte 2030: 

 
43 Agenda 2030. Obiectivele pentru dezvoltare durabilă, 
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/  
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 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de 
viață fără riscuri 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 
documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a 
eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura 
populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente 
și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței 
cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, 
având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât 
să se situeze sub media UE 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de 
OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune 
de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații 
internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 
companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și 
crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și 
unde pot cere ajutor 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a 
altor boli transmisibile 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile 
netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea 
sănătății și bunăstării mintale 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 
 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 
OBIECTIVUL 4: EDUCAŢIE DE CALITATE 
Ținte 2030: 
 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi 
fie oferită o mai mare libertate în  definirea priorităților de studiu, prin 
măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale 
• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 
necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația 
pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, 
egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 
aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 
durabilă 
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• Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a 
principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 
egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 
multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 
„celuilalt”, despre importanța eradicării 
violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli 
• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de 
predare-învățare la 
folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 
• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 
amenajate și dotate; pregătirea 
personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 
cerințelor de pe piața muncii prin 
dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri 
• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea 
continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la 
sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii 
României de media performanțelor din statele membre ale UE 
• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către 
autoritățile locale; continuarea 
cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 
programe 
• Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 
competențe relevante, inclusiv competențe 
profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 
decente și antreprenoriatul 
• Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor 
• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca 
principii și specializare și accentuarea 
rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 
 
OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN 
Ținte 2030: 
 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 

• Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în 
sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor 
tipuri de exploatare 
• Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de 
șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în viața politică, economică și publică 
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OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ŞI SANITAŢIE PENTRU TOȚI 
Ținte 2030: 
 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 

• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 
asigurarea unui proces durabil  de captare și furnizare a apei potabile, 
pentru a face față deficitului de apă 
• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la 
rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% 
• Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 
marginalizate 
• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 
deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor 
periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind 
substanțial reciclarea și reutilizarea sigură 
• Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 
pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 
 
OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ŞI LA PREŢURI ACCESIBILE 
Ținte 2030: 
 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și 

gaze naturale în vedea asigurării 
accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de 
energie la prețuri acceptabile 
• Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a 
rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor 
naturale 
• 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-quo) și folosirea extinsă a 
schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile 
• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 
conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule 
electrice), inclusiv combustibili alternativi 
• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul 
eficienței energetice în vederea 
atragerii investițiilor 
• Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului 
casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de 
performanță pentru instalații și aparatură 
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OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ 
Ținte 2030: 
 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media 
UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu 
țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării 
durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației 

• Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 
productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin 
startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și 
creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii 
financiare 
• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 
modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu 
valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă 
• Realizarea unui turism competitive pe termen lung, dezvoltarea 
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și 
îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică 
• Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și 
a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare 
pentru toți 
 
OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAŢIE ŞI INFRASTRUCTURĂ 
Ținte 2030: 
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 
puternice, inclusive infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a 
sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe 
accesul larg și echitabil pentru toți 

• Îmbunătățirea siguranței rutiere 
• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în 
utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor 
industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu 
capacitățile respective ale acestora 
• Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale 
care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și 
rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se 
adresează unor piețe stabile și în creștere 
• Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 
sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 
numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor 
publice și private pentru cercetare și dezvoltare 
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• Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de 
ocupare 
• Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la 
servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în 
lanțuri valorice și piețe externe 
 
OBIECTIVUL 10: INEGALITĂŢI REDUSE 
Ținte 2030: 
 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în 
scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 
dezavantajate 

• Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, 
din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 
• Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului 
 
OBIECTIVUL 11: ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE 
Ținte 2030: 
 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii 

• Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 
alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea 
capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp 
după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a 
poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 
ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ 
• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 
accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de 
transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 
vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate 
• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare 
spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la 
nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică 
și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială 
• Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic 
• Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății 
umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului 
• Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 
produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei 
și a solului 
• Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural 
și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural 
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• Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, 
depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 
farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și 
animalelor și pentru integritatea mediului 
 
OBIECTIVUL 12: CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE 
Ținte 2030: 
 Trecerea etapizată la un nou 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 la nivel de vânzare 
cu amănuntul și de consum și 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 
• Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în 
conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene 
 
OBIECTIVUL 13: ACŢIUNE CLIMATICĂ 
Ținte 2030: 
 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile 
legate de climă și dezastre naturale 

• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice 
extreme intempestive de mare intensitate 
• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale 
privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și 
alerta timpurie 
• Intensificarea 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 conformitate cu 
politicile UE 
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OBIECTIVUL 14: VIAŢA ACVATICĂ 
Ținte 2030: 
 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în 
special de la activitățile terestre, 

inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți 
• Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, 
inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile  
• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile 
sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin 
lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor 
tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportive și de agrement 
• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management 
durabil a resurselor acvatice vii 

 
OBIECTIVUL 15: VIAŢA TERESTRĂ 
Ținte 2030: 
 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de 
ecosistemele naturale (în special în 

luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a 
bazinelor hidrografice și zonelor umede 
• Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația 
Biosferei Delta Dunării, zonă 
umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și 
mondial 
• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 
acestora, în scopul de a spori 
capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 
durabilă 
• Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de 
interes național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și 
conservarea diversității patrimoniului natural 
• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, 
dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării 
și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, 
asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a 
celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate 
a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor 
de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice 
• Tranziția către o economie circular prin abordări complementare ce 
implică metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru 
restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de 
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fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului 
• Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 
inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 
OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII EFICIENTE 
Ținte 2030: 
 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în 
conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului 
prezumției de nevinovăție 

• Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 
îmbunătățirii actului decizional, prin 
acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, 
tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și 
politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a 
discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, 
valorilor comune, diversității culturale și lingvistice 
• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces 
conexe 
• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență 
și torturii copiilor 
• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 
consolidarea recuperării și returnării 
bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată 
• Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile 
• Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 
nivelurile 
• Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor 
administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care 
intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte 
și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 
 
 
OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR 
Ținte 2030: 
 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare 
acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea 
de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei 
de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030 
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• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura 
creșterii potențialului economic al României și încurajarea agenților 
economici români să investească, pe baze competitive, în economia țărilor 
mai puțin dezvoltate 
• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 
pentru Dezvoltare și Cooperare Economică 
• Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactive pe plan 
european și internațional 

1. Indicatori ai DD-Romania/Uniunea Europeană 2013-2018 44 

 
Tabelul 47. ODD 1-3 

 
44 Comisia Europeană, 2020, Raportul de țară din 2020 privind România, Semestrul 

european 2020: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele 
structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și 
rezultatele bilanțurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1176/2011, Bruxelles, 26.2.2020 SWD(2020) 522 final. Datele au fost extrase la data 
de 09.02.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables. 
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Tabelul 48. ODD 4-7 
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Tabelul 49. ODD 8-11 
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Tabelul 50. ODD 12-15 



 

182 

 

 
Tabel 51. ODD 16-17 

 
 

Deceniul Naţiunilor Unite pentru Educaţie pentru Dezvoltare 
Durabilă (2005-2014). Implicaţii de ordin educaţional 

După cum am subliniat, ONU a declarat    Deceniul Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă (2005-2014), de implementarea 
căruia UNESCO trebuie să răspundă.45 

ONU a declarat în 2005 „Deceniul EDD” (2005-2014), de 
implementarea obiectivelor căruia UNESCO trebuia să se preocupe. 

Uniunea Europeană şi-a elaborat propria strategie în favoarea 
dezvoltării durabile. Într-un document elaborat în acest sens (COM, 
2001,264 final/2), se sublinia că DD este un obiectiv pe termen lung în 
realizarea căruia UE trebuie să se implice. Dezvoltarea durabilă a devenit 
oficial unul dintre obiectivele Uniunii Europene pe termen lung în temeiul 
articolului 3, alineatul (3) al Tratatului privind Uniunea Europeană. Consiliul 
UE a adoptat în 2006 o nouă strategie în sprijinul DD, care sublinia rolul 
indispensabil al educaţiei în dezvoltarea competenţelor cheie pentru 
cetăţenii UE pentru realizarea DD (10117/06). Cercetarea in domeniul 
dezvoltării durabile trebuie să promoveze proiecte inter şi transdisciplinare, 

 
45 UNESCO,2009-Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du 

développement durable (DEDD 2005-2014), Contextes et structures de l’Éducation pour 
le développement durable, Apprendre pour un monde durable, p. 6. 

 



 

183 

 

care să implice ştiinţele umane şi ştiinţele naturii (2006, 10117/06).  
Documentul precizează şi un set de indicatori ai DD. 

DD este descrisă prin intermediul a trei dimensiuni (socială, a mediului 
înconjurător şi economică) şi a raporturilor dintre ele în timp (trecut-
prezent-viitor) şi în spaţiu (apropiat-îndepărtat) (UNESCO, 2009). 

 

 
 
 

Figura 31. Logo-ul Decadei EDD (2005-2014) 
 
Scopul acestei Strategii este de a încuraja statele membre UNECE 

„să dezvolte şi să încorporeze EDD în propriile sisteme de educaţie formală 
în toate disciplinele relevante şi în educaţia non-formală şi informală.” 
(ONU, 2005, p.2) 46 
 Obiectivele acestei strategii sunt: 

„a. Să se asigure că politicile, reglementările şi cadrul operaţional 
susţin EDD; 

 
46 ONU, CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL, COMISIA ECONOMICA PENTRU EUROPA, 

COMITETUL DE POLITICĂ A MEDIULUI,2005- STRATEGIA UNECE PENTRU EDUCAŢIA 
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ , Vilnius, Lituania, 17-18 martie 2005,  
CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 23 March 2005. 
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b. Să se promoveze dezvoltarea durabilă (DD) prin intermediul 
educaţiei formale, non-formale şi informale; 

c. Să se asigure formarea profesorilor pentru dobândirea 
competenţelor necesare pentru a include DD în activitatea de predare; 

d. Să se asigurare accesul la instrumentele şi materialele adecvate 
pentru EDD; 

e. Să se promoveze cercetarea în domeniul EDD, dezvoltarea EDD; 
f. Să se consolideze cooperarea în domeniul EDD la toate nivelurile în 

cadrul    regiunii UNECE” [ib., p.3]. 
 Deceniul se articulează în jurul a cinci axe: 

a) Punerea mai mult în valoare a rolului central al educaţiei şi învăţării 
în realizarea dezvoltării durabile comune; 

b) Stabilirea de parteneriate, de reţele,  schimburi de şi interacţiuni 
între actori implicaţi în realizarea EDD; 

c) Promovarea conceptului de DD şi tranziţia către DD prin activităţi 
de învăţare şi sensibilizare a tuturor categoriilor de populaţii; 

d) Favorizarea ameliorării calităţii învăţământului şi a învăţării în EDD; 
e) Elaborarea la toate nivelele a unor strategii specifice pentru 

realizarea EDD. 
Nouă programe tematice intersectoriale pe termen lung au fost 

recomandate: 
 Leadership şi promovarea DEDD; 
 Integrarea EDD în cadrul educaţiei de bază; 
 Reorientarea învăţământului secundar în favoarea EDD; 
 Integrarea EDD în învăţământ şi în formarea tehnică şi profesională; 
 Integrarea EDD în învăţământul superior; 
 Formarea formatorilor pentru EDD; 
 Luarea sistematică în consideraţie a diversităţii culturale şi a 

dialogului intercultural în EDD; 
 Educaţia în vederea gestiunii durabile a resurselor de apă; 
   Educaţia în favoarea ecosistemelor şi a mijloacelor de subzistenţă 

viabile [UNESCO,2008].47 
În acelaşi document ONU [2005, pp. 6-9] au fost prezentate 

implicaţiile de ordin educaţional ale Deceniului EDD: 
   O reorientare a sistemului educaţional pe tratarea de probleme şi 

identificarea soluţiilor posibile, examinarea multi- şi inter-disciplinară a 
problemelor apărute în situaţii reale. 

 
47 UNESCO,2008- Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du 

développement durable (DEDD  2005-2014), Les deux premières années. 
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   Educaţia formală joacă un rol important în dezvoltarea capacităţilor 
de la vârste fragede, oferind cunoştinţe şi influenţând atitudinile şi 
comportamentul. 

   Sprijinirea activităţilor de educaţie informală şi non-formală pentru 
dezvoltare durabilă. 

   Formatorii să beneficieze de o pregătire iniţială şi formări continue 
corespunzătoare. 

   Coerenţa dintre materialele didactice folosite în educaţia formală şi 
cele folosite în educaţia non-formală. 

 
III. Conservarea și protecția bio-diversității 

 
Strategia UE în domeniul biodiversității 48   
La 20 mai 2020, Comisia Europeană a adoptat noua strategie a UE 

pentru biodiversitate pentru 2030 și un plan de acțiune asociat - un plan 
cuprinzător, ambițios, pe termen lung, pentru protejarea naturii și 
inversarea degradării ecosistemelor. 

„O natură însănătoșită este esențială pentru bunăstarea noastră fizică și 
mintală și ne este aliat în lupta împotriva schimbărilor climatice și a 
epidemiilor. Natura este în centrul strategiei noastre de creștere, Pactul 
verde european, și face parte din modelul european de relansare prin care 
vrem să îi redăm planetei mai mult decât îi cerem.”  (Ursula von der 
Leyen, președinta Comisiei Europene) 

 
48 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR , 2020, Strategia UE 
privind biodiversitatea pentru 2030:  Readucerea naturii în viețile noastre.

  
Este momentul să ne reconciliem 
cu natura. Schimbările climatice, 
pierderea biodiversității și 
răspândirea pandemiilor 
devastatoare sunt dovada faptului 
că acest lucru este necesar. 

   

 
Strategia privind 
biodiversitatea va plasa 
Europa pe calea către o 
redresare ecologică până 
în 2030. 
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De ce trebuie să protejăm biodiversitatea? 

Natura este vitală și pentru întreprinderi: jumătate din produsul intern 
brut (PIB) mondial (40 000 de miliarde EUR) depinde de natură.

Populația mondială de specii sălbatice a scăzut cu 60% în ultimii 
40 de ani. 1 milion de specii sunt expuse riscului de dispariție.

 

 

Biodiversitatea este esențială pentru viață. Natura ne furnizează hrană, 
sănătate și medicamente, materiale, mijloace de recreere și bunăstare. Un 
ecosistem sănătos filtrează aerul pe care îl respirăm și apa pe care o 
utilizăm, contribuie la menținerea echilibrului climatic, transformă deșeurile 
în resurse, asigură polenizarea și fertilizarea culturilor și multe altele.  
  

 

 

Însă din cauza activităților umane nesustenabile, ne pierdem biodiversitatea 
într-un ritm mai alert ca niciodată.  
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Elemente-cheie ale strategiei privind biodiversitatea 
 Stabilirea unor zone protejate pentru cel puțin :  

  

 

 
Declinul biodiversității și criza climatică sunt interdependente. 
Restaurarea pădurilor, a solurilor și a zonelor umede și crearea de spații verzi în 
orașe sunt esențiale pentru a putea atenua efectele schimbărilor climatice până în 
2030. 

  
  
30% din suprafața terestră din 
Europa 

  
  
30% din mările din Europa 

  
  

 
 

cu obiective de refacere a cadrului 
natural  

obligatorii din punct de vedere 
juridic în 2021,  

care prevăd o protecție mai strictă 
a pădurilor din UE. 
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Refacerea ecosistemelor terestre și marine degradate de pe 
întreg teritoriul Europei, prin: 

 Deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru 
biodiversitate din diferite surse, inclusiv fonduri UE și finanțare 
națională și privată. Aspectele legate de capitalul natural și de 
biodiversitate vor fi integrate în practicile comerciale. 

 Luarea măsurilor necesare pentru ca UE să devină lider 
mondial în abordarea crizei globale a biodiversității. Comisia 
va mobiliza toate instrumentele de acțiune externă și parteneriatele 
internaționale pentru a obține un nou cadru ambițios al ONU privind 
biodiversitatea la Conferința părților la Convenția privind diversitatea 
biologică din 2021. 
 

  
creșterea ponderii agriculturii 
ecologice și a peisajelor bogate 
în biodiversitate pe terenurile 
agricole 

  
oprirea și inversarea 
declinului polenizatorilor 

  
reducerea cu 50% până în 
2030 a utilizării pesticidelor și a 
efectului nociv reprezentat de 
acestea 

  
refacerea cursului 
natural a cel puțin 25 
000 de km din 
lungimea râurilor din UE 

  
plantarea a 3 
miliarde de copaci 
până în 2030 
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Argumente economice pentru biodiversitate 

Refacerea naturii va constitui un element central al planului UE de 
redresare în urma pandemiei de coronavirus, oferind oportunități imediate 
de afaceri și de investiții pentru relansarea economiei europene. 
3 sectoare economice cheie: 

 construcțiile  
 agricultura 
 produsele alimentare și băuturile 

Aceste sectoare depind în mare măsură de natură și generează peste 7 
000 de miliarde EUR.  
Beneficiile conservării biodiversității pentru economie 

 creșterea cu peste 49 de miliarde EUR a profiturilor anuale ale 
industriei fructelor de mare prin conservarea stocurilor marine 

 economii de aproximativ 50 de miliarde EUR anual pentru 
sectorul asigurărilor, prin reducerea pierderilor cauzate de inundații 
asigurând protejarea zonelor umede costiere 

 menținerea valorii a șase sectoare economice care se bazează pe 
natură în proporție de peste 50 % din valoarea lor: substanțe 
chimice și materiale; aviație, călătorii și turism; bunuri imobiliare; 
industria extractivă și prelucrarea metalelor; lanțul de aprovizionare 
și transporturile; comerțul cu amănuntul, bunuri de consum și stil de 
viață 

 între 200 și 300 de miliarde EUR pe valoarea anuală a rețelei 
Natura 2000 de protecție a naturii. 

Costurile economice și sociale ale lipsei de inițiative 
 pierderea biodiversității și prăbușirea ecosistemului reprezintă două 

din cele mai mari amenințări cu care se va confrunta umanitatea în 
următorul deceniu 

 costurile economice și sociale. Se estimează că în perioada 1997-
2011 lumea a pierdut 3,5-18,5 mii de miliarde EUR pe an în sectorul 
serviciilor ecosistemice și aproximativ 5,5-10,5 mii de miliarde EUR 
pe an din cauza degradării terenurilor. Biodiversitatea stă la baza 
securității alimentare în UE și la nivel mondial. Riscurile pierderii 
biodiversității ne pun în pericol sistemele alimentare și nutriția. 

 

Peste jumătate din PIB-ul mondial (aproximativ 
40 de mii de miliarde EUR) depinde de natură 
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 reducerea randamentului culturilor și a capturilor de pește, pierderi 
economice mari cauzate de inundații și de alte dezastre, precum și 
pierderea de noi surse potențiale de medicamente 

 la nivel mondial, peste 75 % din tipurile de culturi 
alimentare se bazează pe zoogamie 

 în medie, se estimează că randamentul global al culturilor de orez, 
porumb și grâu va scădea cu un procent cuprins între 3 % și 10 % 
pe grad de încălzire peste nivelurile istorice. 

 Crearea de noi locuri de muncă 

 

Refacerea naturii înseamnă locuri de muncă directe 
și indirecte, care dau o nouă viață comunităților 
locale. 

 

S-a estimat că rețeaua Natura 2000 sprijină 104 
000 de locuri de muncă directe în activități de 
gestionare și conservare a zonelor protejate și 
alte 70 000 de locuri de muncă indirecte. Toate 
acestea se bazează pe investiții anuale de 6 miliarde 
EUR pentru gestionarea și refacerea rețelei. Pe viitor, 
se preconizează că nevoile în materie de 
biodiversitate ar putea genera până la 500 000 de 
locuri de muncă. 

 

În sectorul agriculturii, 1,3 milioane de locuri de 
muncă, din cele 9,6 milioane existente în UE, sunt 
legate direct sau indirect de Natura 2000. Sectorul 
turismului are 12 milioane de angajați în Europa. 
Dintre aceștia, 3,1 milioane desfășoară activități 
legate de zone protejate, precum siturile Natura 
2000.  

 

O mare parte din procentul de 25% din 
bugetul UE dedicat acțiunilor în domeniul 
climei se va investi în biodiversitate și în soluții 
bazate pe natură.  
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Figura 32. Biodiversitatea, 

Knowledge Centre for Biodiversity, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en  

Conservarea biodiversității49 
Prezentare generală 

Biodiversitatea este diversitatea vieții pe Pământ, inclusiv 
diversitatea genelor, speciilor și ecosistemelor. Diversitatea vieții asigură 
rezistența la mediu și oferă oamenilor oxigenul, alimentele, medicamentele 
și energia de care au nevoie. Cu toate acestea, recentul Raport global de 
evaluare a biodiversității și a serviciilor ecosistemice arată că biodiversitatea 
scade la nivel mondial mai repede decât în orice moment al istoriei umane, 
punând în pericol bunăstarea umană actuală și viitoare. Acest lucru se 
datorează în mod direct schimbării utilizării terenurilor sau a mării, 
supraexploatarea resurselor biodiversității, schimbărilor climatice, poluării și 
speciilor extraterestre invazive50. Dar, în cele din urmă, aceste presiuni sunt 

 
49 European Commission, Biodiversity Conservation, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/biodiversity-conservation_en  
50 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. 
Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.  
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conduse de modalitățile noastre de a produce și de a consuma bunuri și 
servicii - care sunt în prezent nedurabile. Noi, oamenii, ca specie, 
amenințăm în prezent cu un milion de alte specii cu dispariția. 

Ca răspuns la această criză, conservarea biodiversității aplică acțiuni 
concrete pentru conservarea vieții pe Pământ, pe baza instrumentelor și 
principiilor dezvoltate în domeniul științific al biologiei conservării. Astfel de 
acțiuni pot fi clasificate în patru mari categorii care sunt descrise în 
continuare mai jos. 
1) Protejați natura51 

Pentru a pune biodiversitatea pe calea spre recuperare până în 
2030, UE s-a angajat să-și lărgească rețeaua de arii protejate și să 
construiască o rețea transeuropeană cu adevărat coerentă. 
Angajamentele cheie până în 2030 privind protecția naturii sunt 
următoarele: 
1. Protejați legal cel puțin 30% din suprafața terestră a UE și 30% din 

suprafața maritimă a UE și integrați coridoarele ecologice, ca parte a 
unei adevărate rețele transeuropene de natură. 

2. Protejați cu strictețe cel puțin o treime din ariile protejate ale UE, inclusiv 
toate pădurile primare și vechile rămase din UE. 

3. Gestionează eficient toate ariile protejate, definind obiective și măsuri 
clare de conservare și monitorizându-le în mod corespunzător. 

Acțiuni 
Pentru a îndeplini aceste angajamente, Comisia Europeană a planificat 
următoarele acțiuni cheie: 

  O primă categorie de acțiuni de conservare are ca scop protejarea 
speciilor și a habitatelor acestora care se confruntă cu amenințări 

 
51 European Commission, Protect Nature,  
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/eu-biodiversity-strategy/protect-
nature_en  
 

Protejați natura - acțiuni 
Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar indicativ 

Criterii și îndrumări pentru identificarea și desemnarea 
ariilor protejate suplimentare și a coridoarelor ecologice, a 
planificării adecvate a managementului și a modului în 
care alte măsuri eficiente de conservare bazate pe zone și 
ecologizarea urbană pot contribui la obiectivele de 
protecție a naturii UE 2030 

2020 

Evaluarea progresului UE în îndeplinirea obiectivelor sale 
pentru 2030 privind ariile protejate și dacă sunt necesare 
acțiuni suplimentare, legislative sau de altă natură 

până în 2024 
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speciale. Instrumentele pentru realizarea unei astfel de protecții sunt 
diverse și includ protecția speciilor și a zonei. 

În Europa, directivele Păsări și Habitate asigură protecția prin 
protecția fizică a speciilor individuale din țările UE, precum și conservarea 
locurilor de reproducere și de odihnă pentru anumite specii deosebit de rare 
și amenințate. Directiva Habitate stabilește, de asemenea, la nivelul 
UE Natura 2000 rețeaua ecologică a zonelor protejate, protejate împotriva 
evoluțiilor potențial dăunătoare. 

Protecția speciilor și a zonelor sunt, de asemenea, elemente cheie 
ale politicilor internaționale privind biodiversitatea, cum ar fi obiectivele de 
acțiune în curs de discuție pentru cadrul global pentru biodiversitate post-
2020 și Obiectivele de dezvoltare durabilă care urmează să fie atinse până 
în 2030. 
 
2) Restabiliți ecosistemele 

O a doua categorie de acțiuni de conservare vizează refacerea 
populațiilor de specii și a habitatelor care au fost deteriorate, degradate sau 
distruse de activitățile umane. Aceste soluții includ restaurarea zonelor 
naturale și semi-naturale (de exemplu prin replantarea copacilor și 
eliminarea barierelor create de om care limitează mișcarea organismelor) și 
crearea de spații verzi în mediile urbane și periurbane. 

În Europa, astfel de soluții de restaurare sunt promovate în cadrul 
Strategiei privind infrastructura verde, încurajând desfășurarea 
infrastructurii verzi (și albastre) la nivel european și al statelor membre, ca 
rețea planificată strategic de zone naturale și semi-naturale atât în context 
urban, cât și rural. 
Prezentare generală52 
Pentru a pune biodiversitatea pe calea spre recuperare până în 2030, UE se 
angajează să intensifice restaurarea naturii prin dezvoltarea unui 
ambițios plan de restaurare a naturii al UE. 
Angajamentele cheie până în 2030 ale acestui plan al UE de restaurare 
a naturii sunt următoarele: 
1. Obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic ale UE pentru 

restaurarea naturii vor fi propuse în 2021, sub rezerva unei evaluări de 
impact. Până în 2030, zonele semnificative ale ecosistemelor degradate 
și bogate în carbon sunt restaurate; habitatele și speciile nu prezintă 
nicio deteriorare a tendințelor și a stării de conservare; și cel puțin 30% 

 
52 European Commission, Restore Ecosystems, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/eu-biodiversity-strategy/restore-
ecosystems_en  
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ating starea de conservare favorabilă sau cel puțin arată o tendință 
pozitivă. 

2. Declinul polenizatorilor este inversat. 
3. Riscul și utilizarea pesticidelor chimice este redus cu 50%, iar utilizarea 

pesticidelor mai periculoase este redusă cu 50%. 
4. Cel puțin 10% din suprafața agricolă se află sub caracteristici peisagistice 

de mare diversitate. 
5. Cel puțin 25% din terenurile agricole se află sub gestionarea agriculturii 

ecologice, iar adoptarea practicilor agroecologice este semnificativ 
crescută. 

6. Trei miliarde de copaci noi sunt plantați în UE, cu respectarea deplină a 
principiilor ecologice. 

7. S-au făcut progrese semnificative în remedierea siturilor de sol 
contaminate. 

8. Cel puțin 25.000 km de râuri ce au curgere liberă sunt restaurate. 
9. Există o reducere de 50% a numărului de specii din Lista Roșie 

amenințate de specii extraterestre invazive. 
10. Pierderile de nutrienți din îngrășăminte sunt reduse cu 50%, rezultând 

reducerea utilizării îngrășămintelor cu cel puțin 20%. 
11. Orașele cu cel puțin 20.000 de locuitori au un plan ambițios de 

ecologizare urbană. 
12. Nu sunt utilizate pesticide chimice în zonele sensibile, cum ar fi zonele 

verzi urbane ale UE. 
13. Impacturile negative asupra speciilor și habitatelor sensibile, inclusiv 

asupra fundului mării prin activități de pescuit și extracție, sunt reduse 
substanțial pentru a obține o stare de mediu bună. 

14. Capturile accidentale ale speciilor sunt eliminate sau reduse la un nivel 
care permite recuperarea și conservarea speciilor. 

Acțiuni 
Pentru a îndeplini aceste angajamente, Comisia Europeană a planificat 
următoarele acțiuni cheie: 
 

Restabiliți ecosistemele - acțiuni 
Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar indicativ 

Evaluarea cererii și ofertei de biomasă din UE și la nivel 
mondial și sustenabilitatea aferentă 

În curs de 
desfășurare 

Măsuri pentru a se asigura că planurile strategice PAC ale statelor 
membre stabilesc valori naționale explicite pentru obiectivele 
relevante ale strategiilor privind biodiversitatea și ferma la furcă, 
susținute, printre altele, de instrumentele PAC și de punerea în 
aplicare a Directivei Habitate 

începând cu 
2020 

Dezvoltarea în continuare a sistemului de informații forestiere 
pentru Europa 

începând cu 
2020 
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Restabiliți ecosistemele - acțiuni 
Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar indicativ 

Îndrumări privind selecția speciilor și habitatelor pentru a se 
asigura că cel puțin 30% din speciile și habitatele protejate care 
nu sunt în prezent în stare favorabilă se află în acea categorie 
până în 2030 sau prezintă o tendință pozitivă puternică 

2020 

Revizuirea și posibila revizuire a inițiativei UE pentru polenizatori 2020 
Plan de acțiune pentru agricultura ecologică pentru 2021-2026 2020 
Studiu privind durabilitatea utilizării biomasei forestiere pentru 
producerea de energie 2020 

Propunere pentru obiectivele UE de restaurare a naturii 2021 
Revizuirea strategiei tematice pentru protecția solului 2021 
Noua strategie forestieră a UE, care include o foaie de parcurs 
pentru plantarea a cel puțin 3 miliarde de copaci suplimentari în 
UE până în 2030 

2021 

Liniile directoare privind împădurirea și reîmpădurirea prietenoase 
cu biodiversitatea și practicile forestiere mai apropiate de natură 2021 

Îndrumări operaționale cu privire la noile criterii de durabilitate 
pentru biomasa forestieră pentru energie 2021 

Revizuirea datelor privind biocombustibilii cu risc ridicat de 
schimbare indirectă a utilizării terenurilor și stabilirea unei 
traiectorii pentru eliminarea lor treptată până în 2030 

2021 

Noul plan de acțiune pentru conservarea resurselor piscicole și 
protejarea ecosistemelor marine 2021 

Îndrumare și sprijin pentru statele membre pentru identificarea 
siturilor și pentru a contribui la mobilizarea finanțării pentru 
refacerea a 25.000 km de râuri ce au curgere liberă 

2021 

Instituiți platforma UE de ecologizare urbană în cadrul unui nou 
„Acord de oraș verde” cu orașe și primari 2021 

Îndrumări tehnice privind ecologizarea urbană și asistență pentru 
mobilizarea finanțării și consolidării capacităților pentru statele 
membre, autoritățile locale și regionale, inclusiv pentru elaborarea 
planurilor de ecologizare urbană 

2021 

Revizuirea Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor și 
îmbunătățirea dispozițiilor privind gestionarea integrată a 
dăunătorilor 

2022 

Plan de acțiune pentru gestionarea integrată a nutrienților 2022 
Îndrumări tehnice adresate statelor membre cu privire la măsurile 
lor de revizuire a autorizațiilor de captare și de captare a apei și 
de restabilire a debitelor ecologice în planurile revizuite de 
gestionare a bazinului hidrografic 

2023 

  
Reduceți presiunile directe 
O a treia categorie de acțiuni de conservare vizează reducerea 

presiunilor directe asupra biodiversității, principalele fiind: 
 schimbarea utilizării terenului și / sau a mării; 
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 exploatarea directă a organismelor; 
 schimbarea climei; 
 poluare; 
 specii invazive. 

Această categorie de soluții necesită cooperare intersectorială între 
diferite politici tematice: de exemplu, politicile agricole, pescărești, de 
transport, regionale și urbane trebuie să țină seama de impactul lor asupra 
biodiversității. Acest lucru necesită, de asemenea, o cooperare 
internațională puternică, deoarece schimbările climatice sunt o problemă 
globală și speciile invazive trec granițele. 

În Europa, politica agricolă comună, regională și politica 
urbană și politica Rețeaua Trans-Europeană de Transport pot - printre 
altele - schimbarea de influență în terenuri și/sau utilizarea 
pe mare. Politica generală din domeniul pescuitului și politicile forestiere 
naționale reglementează exploatarea directă a organismelor, în timp ce 
reglementările privind comerțul cu animale sălbatice în temeiul 
legislației UE privind comerțul cu animale sălbatice și Convenția privind 
comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES) limitează 
exploatarea directă. Punerea în aplicare a taxelor pe carbon în cadrul 
sistemului UE de comercializare a emisiilor vizează limitarea emisiilor de 
carbon și, prin urmare, a schimbărilor climatice. Reglementarea privind 
nicotinoizii și utilizarea taxelor de poluare în conformitate cu Directiva UE 
privind nitrații vizează reducerea poluării. Regulamentul UE privind speciile 
invazive străin cuprinde un set de măsuri preventive, de eradicare și 
de gestionare pentru a evita, limitarea și reducerea efectelor speciilor 
alogene invazive. 
Reduceți presiunile indirecte  
În cele din urmă, o altă categorie de soluții de conservare își propune să 
reducă presiunile indirecte pe care le generează modul nostru de viață 
asupra biodiversității. Acest lucru poate fi realizat prin schimbarea modului 
în care consumăm și producem bunuri și servicii, atât la nivel de persoane, 
cât și de organizații. 

În Europa, noua strategie Farm to Fork 53urmărește în mod specific 
schimbarea modurilor în care producem și consumăm alimente pentru a le 
face mai durabile. Strategia Farm to Fork se află în centrul Acordului verde 
European, care vizează ca sistemele alimentare să fie corecte, sănătoase și 
ecologice. Sistemele alimentare nu pot fi rezistente la crize precum 
pandemia Covid-19 dacă nu sunt durabile. Trebuie să ne reproiectăm 
sistemele alimentare care astăzi reprezintă aproape o treime din emisiile 
globale de GES, consumă cantități mari de resurse naturale, duc la 

 
53 European Commission, Farm to Fork Strategy, https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 
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pierderea biodiversității și la impacturi negative asupra sănătății (datorate 
atât alimentării insuficiente, cât și excesive) și nu permit rentabilitate 
economică echitabilă și mijloace de trai pentru toți actorii, în special pentru 
producătorii primari. 

Punerea sistemelor noastre alimentare pe o cale durabilă aduce, de 
asemenea, noi oportunități pentru operatorii din lanțul valoric 
alimentar. Noile tehnologii și descoperirile științifice, combinate cu creșterea 
conștientizării publicului și a cererii de alimente durabile, vor aduce beneficii 
tuturor părților interesate. 

Strategia Farm to Fork își propune să accelereze tranziția noastră către 
un sistem alimentar durabil care ar trebui: 

 au un impact neutru sau pozitiv asupra mediului 
 ajută la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la impactul 

acestora 
 inversează pierderea biodiversității 
 asigură securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică, 

asigurându-se că toată lumea are acces la alimente suficiente, 
sigure, hrănitoare și durabile 

 să păstreze accesibilitatea alimentelor, generând în același timp 
randamente economice mai echitabile, încurajând competitivitatea 
sectorului aprovizionării UE și promovând comerțul echitabil 

 
Figura 33. Farm to Fork Strategy 

 
Strategia stabilește atât inițiative de reglementare, cât și 

nereglementare, politicile agricole și de pescuit comune fiind instrumente 
cheie pentru susținerea unei tranziții corecte. 
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O propunere pentru un cadru legislativ pentru sisteme alimentare 
durabile va fi prezentată pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiei și 
dezvoltarea politicii alimentare durabile. Analizând învățăturile din pandemia 
Covid-19, Comisia va elabora, de asemenea, un plan de urgență pentru 
asigurarea aprovizionării cu alimente și a securității 
alimentare. UE va sprijini tranziția globală către sisteme 
agroalimentare durabile prin politicile sale comerciale și instrumentele sale 
de cooperare internațională. 
  
Pentru a permite și a accelera tranziția către un sistem alimentar echitabil, 
sănătos și ecologic, serviciile de consultanță, instrumentele 
financiare , dar și cercetarea și inovarea sunt esențiale, deoarece pot 
ajuta la rezolvarea tensiunilor, dezvoltarea și testarea soluțiilor, depășirea 
barierelor și descoperirea de noi oportunități de piață. 

 
 

Producția durabilă de alimente54 
 

Strategia Farm to Fork urmărește să reducă impactul producției 
primare asupra mediului și al climei, asigurând în același timp randamente 
economice echitabile pentru fermieri, pescari și producători de acvacultură. 
Strategia stabilește obiective pentru reducerea semnificativă a utilizării și a 
riscului de pesticide chimice, utilizarea îngrășămintelor și vânzările de 
antimicrobiene, precum și creșterea terenurilor agricole în cadrul agriculturii 
ecologice. 
De asemenea, va căuta să îmbunătățească bunăstarea animalelor, să 
protejeze sănătatea plantelor și să promoveze adoptarea de noi modele de 
afaceri ecologice, o economie circulară bazată pe bio și trecerea la 
producția durabilă de pește și fructe de mare. 
Strategia prevede următoarele acțiuni pentru a asigura o producție durabilă 
de alimente: 

 
54 European Commission, Sustainable food production, 
https://ec.europa.eu/food/farm2fork/sustainable-food-production_en  
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 Adoptați recomandări către fiecare stat membru care abordează cele 
nouă obiective specifice ale politicii agricole comune (PAC), 
înainte ca proiectul de planuri strategice al PAC să fie prezentat 
formal 

 Propunere de revizuire a Directivei privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor pentru a reduce în mod semnificativ utilizarea și riscul 
și dependența de pesticide și pentru a spori gestionarea integrată a 
dăunătorilor 

 Revizuirea regulamentelor de punere în aplicare relevante în cadrul 
produselor fitosanitare pentru a facilita introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare care conțin substanțe biologice active 

 Propunere de revizuire a regulamentului privind statisticile 
privind pesticidele pentru a depăși lipsurile de date și pentru a 
consolida elaborarea de politici bazate pe dovezi 

 Evaluarea și revizuirea legislației existente privind bunăstarea 
animalelor, inclusiv în ceea ce privește transportul animalelor și 
sacrificarea animalelor 
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 Propunere de revizuire a Regulamentului privind aditivii 
furajeri pentru a reduce impactul creșterii animalelor asupra 
mediului 

 Propunere de revizuire a Regulamentului privind rețeaua de date 
privind contabilitatea fermelor pentru a-l transforma într-o 
rețea de date privind durabilitatea fermelor, în vederea contribuției la 
adoptarea pe scară largă a practicilor agricole durabile 

 Clarificarea domeniului de aplicare al normelor de concurență din 
TFUE în ceea ce privește durabilitatea în acțiuni colective 

 Inițiative legislative pentru a consolida cooperarea producătorilor 
primari pentru a-și susține poziția în lanțul alimentar și inițiative 
nelegislative pentru îmbunătățirea transparenței 

 Inițiativa UE privind agricultura cu carbon 
Prelucrarea durabilă a alimentelor, comerț cu ridicata, cu amănuntul, 

ospitalitate și servicii alimentare  55 
Strategia Farm to Fork va mobiliza industria alimentară pentru a 

crește disponibilitatea și accesibilitatea opțiunilor alimentare sănătoase și 
durabile. Scopul este de a reduce amprenta generală de mediu a sistemului 
alimentar și de a facilita adoptarea unor diete sănătoase. 
Comisia Europeană va lua măsuri pentru a extinde și promova metode de 
producție durabile și modele de afaceri circulare în procesarea alimentelor 
și cu amănuntul, inclusiv în special pentru întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri). 

Strategia stabilește următoarele acțiuni pentru procesarea și 
distribuția durabilă a alimentelor: 

 

 
55 European Commission, Sustainable food processing, wholesale, retail, hospitality and 
food services, https://ec.europa.eu/food/farm2fork/sustainable-food-processing-wholesale-
retail-hospitality-and-food-services_en 
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 Inițiativă pentru îmbunătățirea cadrului de guvernanță 
corporativă, inclusiv o cerință pentru industria alimentară de a 
integra durabilitatea în strategiile corporative 

 Elaborați un cod UE și un cadru de monitorizare pentru afaceri 
responsabile și comportamente de marketing în lanțul de 
aprovizionare cu alimente 

 Lansați inițiative pentru a stimula reformularea alimentelor 
procesate, inclusiv stabilirea nivelurilor maxime pentru anumiți 
nutrienți 

 Setați profiluri nutritive pentru a restricționa promovarea 
alimentelor bogate în sare, zaharuri și/sau grăsimi 



 

202 

 

 Propunere de revizuire a legislației UE privind materialele de 
contact cu alimentele pentru a îmbunătăți siguranța alimentelor, a 
asigura sănătatea cetățenilor și a reduce amprenta de mediu a 
sectorului 

 Propunere de revizuire a standardelor UE de comercializare a 
produselor agricole, pescărești și de acvacultură pentru a 
asigura adoptarea și furnizarea de produse durabile 

 Consolidarea coordonării pentru aplicarea regulilor pieței unice și 
combaterea fraudei alimentare, inclusiv prin luarea în considerare 
a unei utilizări consolidate a capacităților de investigare ale OLAF 

 
Consumul durabil de alimente și facilitarea trecerii către diete sănătoase și 

durabile 56 
 

Strategia Farm to Fork își propune să îmbunătățească 
disponibilitatea și prețul alimentelor durabile și să promoveze adoptarea 
unor diete sănătoase și durabile de către consumatori. Elementele cheie 
includ îmbunătățirea informațiilor pentru consumatori, consolidarea 
aprovizionării durabile cu alimente și încurajarea adoptării măsurilor fiscale 
care susțin un consum durabil de alimente. 

Strategia stabilește următoarele acțiuni: 

 
56 European Commission, Sustainable food consumption and facilitating the shift towards 
healthy, sustainable diets, https://ec.europa.eu/food/farm2fork/sustainable-food-
consumption-and-facilitating-shift-towards-healthy-sustainable-diets_en 
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 Propunere pentru o etichetare nutrițională obligatorie 
armonizată, din fața ambalajului, pentru a permite consumatorilor 
să ia decizii alimentare sănătoase 

 Propunerea de a solicita indicarea originii pentru anumite produse 
 Determinați cele mai bune modalități de stabilire a criteriilor 

minime obligatorii pentru achiziția de alimente 
durabile pentru a promova diete sănătoase și durabile, inclusiv 
produse ecologice, în școli și instituții publice 

 Propunere pentru un cadru durabil de etichetare a alimentelor 
care să permită consumatorilor să facă alegeri alimentare durabile 

 Revizuirea programului UE de promovare a produselor agricole 
și alimentare în vederea sporirii contribuției sale la producția și 
consumul durabil 

 Revizuirea cadrului legal al sistemului școlar al UE în vederea 
reorientării schemei către alimente sănătoase și durabile. 
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Pierderea alimentelor și prevenirea deșeurilor 57 
Reducerea deșeurilor alimentare are un potențial enorm de reducere 

a resurselor pe care le folosim pentru a produce alimentele pe care le 
consumăm. 

Lupta împotriva risipei alimentare este un triplu câștig : salvează 
alimentele pentru consumul uman; aduce economii pentru producătorii 
primari, companii și consumatori; și reduce impactul asupra mediului și al 
climei al producției și consumului de alimente. 

Angajată să reducă la jumătate risipa de alimente pe cap de 
locuitor la nivel de vânzare cu amănuntul și consumatori până în 2030 și să 
reducă pierderile de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 
aprovizionare (obiectivul de dezvoltare durabilă, obiectivul 12.3), Comisia își 
va continua planul de acțiune al UE, inclusiv: 

 
 

 Propunere de obiective la nivelul UE 
pentru reducerea deșeurilor alimentare 

 Propunere pentru o revizuire a normelor UE privind marcarea 
datei (date de „utilizare până la” și date „cel mai bun înainte”) 

 
57 European Commission, Food loss and waste prevention, 
https://ec.europa.eu/food/farm2fork/food-loss-and-waste-prevention_en  
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Conferința Farm to Fork 2020 

 
 
3) Schimbări transformative58 

Strategia UE pentru biodiversitate 2030 va permite, de asemenea, 
schimbări transformative prin crearea unui nou cadru european de 
guvernanță a biodiversității, intensificarea implementării și aplicării 
legislației UE în domeniul mediului și construirea unei abordări integrate.  
Prezentare generală 

Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030 va permite, de 
asemenea, schimbarea transformativă, adică schimbarea drastică a modului 
în care facem lucrurile la nivelul indivizilor și al organizațiilor pentru a face 
societatea noastră mai durabilă. Acest lucru se va realiza prin crearea unui 
nou cadru european de guvernanță a biodiversității, 
intensificarea implementării și aplicării legislației UE de mediu și 
construirea pe o abordare integrată și a întregii societăți. 
Acțiuni 

Pentru a permite o astfel de schimbare transformativă, Comisia 
Europeană a planificat următoarele acțiuni cheie: 

Schimbare Transformativă - acțiuni 

Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar 
indicativ 

Strategia de finanțare durabilă reînnoită 2020 
Înființează un nou centru de cunoaștere pentru biodiversitate 2020 
Ajutați la construirea unei mișcări UE pentru afaceri pentru 
biodiversitate 

începând 
cu 2020 

Revizuirea și posibila revizuire a Directivei privind 
criminalitatea ecologică 2021 

 
58 European Commission, Transformative Change, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/eu-biodiversity-
strategy/transformative-change_en  



 

206 

 

Schimbare Transformativă - acțiuni 

Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar 
indicativ 

Noua inițiativă de guvernanță corporativă durabilă care 
abordează drepturile omului și obligația de îngrijire a mediului 
și due diligence obligatoriu în lanțurile de valori economice 

2021 

Act delegat în temeiul Regulamentului taxonomiei pentru a 
stabili o clasificare comună a activităților economice care 
contribuie în mod substanțial la protejarea și restaurarea 
biodiversității și a ecosistemelor 

2021 

Metode, criterii și standarde pentru a integra mai bine 
aspectele referitoare la biodiversitate în luarea deciziilor 
publice și de afaceri la toate nivelurile și pentru a măsura 
amprenta de mediu a produselor și organizațiilor 

2021 

Promovarea unei inițiative internaționale de contabilitate a 
capitalului natural 2021 

Propunere de recomandare a Consiliului privind încurajarea 
cooperării în educație pentru durabilitatea mediului, inclusiv 
educația pentru biodiversitate 

2021 

4) UE ca lider global  59 
 
Prezentare generală 

Ca parte a Strategiei UE pentru biodiversitate pentru 2030, Comisia 
va colabora îndeaproape cu Parlamentul European și statele membre 
pentru a asigura un nivel ridicat de ambiție a UE și pentru a mobiliza toate 
eforturile pentru binele biodiversității mondiale. UE este gata să conducă 
toate eforturile pentru a conveni un nou cadru global ambițios pentru 
perioada post-2020 la viitoare a 15-a Conferință a părților la Convenția 
privind diversitatea biologică și să utilizeze acțiuni externe pentru a-și 
promova ambiția. 
 
Acțiuni 

Pentru a permite o astfel de conducere a UE pe scena internațională 
a biodiversității, Comisia Europeană a planificat următoarele acțiuni cheie:

 
59 European Commission, EU as global leader, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/eu-biodiversity-strategy/eu-as-a-
global-leader_en  
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UE ca lider global - acțiuni 

Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de Comisie Orar 
indicativ 

Propunere pentru înăsprirea în continuare a normelor privind 
comerțul cu fildeș al UE 2020 

Intermediază un acord ambițios cu privire la diversitatea 
biologică marină a zonelor aflate dincolo de jurisdicția 
națională și la trei vaste arii marine protejate din Oceanul de 
Sud 

începând cu 
2020 

Evaluează impactul acordurilor comerciale asupra 
biodiversității, cu urmărire acolo unde este necesar 

începând cu 
2020 

Intermediază un acord pentru un cadru ambițios de 
biodiversitate după 2020 la cea de-a 15-a Conferință a 
părților la Convenția privind diversitatea biologică (CBD 
COP15) 

2020-21 

Măsuri pentru evitarea sau minimizarea introducerii pe piața 
UE a produselor asociate defrișărilor sau degradării pădurilor 2021 

Revizuirea planului de acțiune al UE împotriva traficului de 
animale sălbatice 2021 

Inițiativa Natur Africa pentru a proteja viața sălbatică și 
ecosistemele cheie 

începând cu 
2021 

 
 

Tabloul de bord al acțiunilor cheie care trebuie întreprinse de 
Comisie în cadrul Strategiei UE pentru biodiversitate pentru 

203060 
 

Acțiuni cheie care trebuie întreprinse de 
Comisie 

Orar 
indicativ Progres 

Criterii și îndrumări pentru identificarea și desemnarea 
ariilor protejate suplimentare și a coridoarelor 
ecologice, a planificării adecvate a managementului și 
a modului în care alte măsuri eficiente de conservare 
bazate pe zone și ecologizarea urbană pot contribui la 

2020 în curs 

 
60 European Commission, Key Actions Dashboard: Dashboard of key actions to be taken by 
the Commission under the EU Biodiversity Strategy for 2030, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity/topic/eu-biodiversity-strategy/key-
actions_en  
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obiectivele de protecție a naturii UE 2030 
Evaluarea cererii și ofertei de biomasă din UE și la 
nivel mondial și sustenabilitatea aferentă 2021 în curs 

Îndrumări privind selecția speciilor și habitatelor 
pentru a se asigura că cel puțin 30% din speciile și 
habitatele protejate care nu se află în prezent în stare 
favorabilă se află în acea categorie până în 2030 sau 
prezintă o tendință pozitivă puternică 

2020 în curs 

Revizuirea și posibila revizuire a inițiativei UE pentru 
polenizatori 2021 în curs 

Plan de acțiune pentru agricultura ecologică pentru 
2021-2026 2021 în curs 

Studiu privind durabilitatea utilizării biomasei 
forestiere pentru producerea de energie 

2020 livrat 

Strategia de finanțare durabilă reînnoită 2021 în curs 
Înființează un nou centru de cunoaștere pentru 
biodiversitate 

2020 livrat 

Propunere pentru înăsprirea în continuare a normelor 
privind comerțul cu fildeș al UE 2021 în curs 

Intermediază un acord pentru un cadru ambițios de 
biodiversitate după 2020 la cea de-a 15-a Conferință a 
părților la Convenția privind diversitatea biologică 
(CBD COP15) 

2021 în curs 

Măsuri pentru a se asigura că planurile strategice PAC 
ale statelor membre stabilesc valori naționale explicite 
pentru obiectivele relevante ale strategiilor privind 
biodiversitatea și ferma la furcă, susținute, printre 
altele, de instrumentele PAC și de punerea în aplicare 
a Directivei Habitate 

începând 
cu 2020 în curs 

Dezvoltarea în continuare a sistemului de informații 
forestiere pentru Europa 

începând 
cu 2020 în curs 

Ajutați la construirea unei mișcări UE pentru afaceri 
pentru biodiversitate 

începând 
cu 2020 în curs 

Intermediază un acord ambițios cu privire la 
diversitatea biologică marină a zonelor aflate dincolo 
de jurisdicția națională și la trei vaste arii marine 
protejate din Oceanul de Sud 

2021 în curs 

Evaluarea mai bună a impactului acordurilor 
comerciale asupra biodiversității, cu acțiuni ulterioare 
pentru consolidarea dispozițiilor privind biodiversitatea 

2021 în curs 
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acordurilor existente și noi, dacă este relevant 
Revizuirea strategiei tematice pentru protecția solului 2021 în curs 
Noua strategie forestieră a UE, care include o foaie de 
parcurs pentru plantarea a cel puțin 3 miliarde de 
copaci suplimentari în UE până în 2030 

2021 în curs 

Liniile directoare privind împădurirea și reîmpădurirea 
prietenoase cu biodiversitatea și practicile forestiere 
mai apropiate de natură 

2021 în curs 

Îndrumări operaționale cu privire la noile criterii de 
durabilitate pentru biomasa forestieră pentru energie 2021 în curs 

Revizuirea datelor privind biocombustibilii cu risc 
ridicat de schimbare indirectă a utilizării terenurilor și 
stabilirea unei traiectorii pentru eliminarea lor treptată 
până în 2030 

2021 în curs 

Noul plan de acțiune pentru conservarea resurselor 
piscicole și protejarea ecosistemelor marine 2021 în curs 

Îndrumare și sprijin pentru statele membre pentru a 
identifica siturile și a contribui la mobilizarea finanțării 
pentru refacerea a 25.000 km de râuri ce au curgere 
liberă 

2021 în curs 

Instituiți platforma UE de ecologizare urbană în cadrul 
unui nou „Acord de oraș verde” cu orașe și primari 2021 în curs 

Îndrumări tehnice privind ecologizarea urbană și 
asistență pentru mobilizarea finanțării și consolidării 
capacităților pentru statele membre, autoritățile locale 
și regionale, inclusiv pentru elaborarea planurilor de 
ecologizare urbană 

2021 în curs 

Revizuirea și posibila revizuire a Directivei privind 
criminalitatea ecologică 2021 în curs 

Noua inițiativă de guvernanță corporativă durabilă 
care abordează drepturile omului și obligația de 
îngrijire a mediului și diligența obligatorie în lanțurile 
de valori economice 

2021 în curs 

Act delegat în temeiul Regulamentului taxonomiei 
pentru a stabili o clasificare comună a activităților 
economice care contribuie în mod substanțial la 
protejarea și restaurarea biodiversității și a 
ecosistemelor 

2021 în curs 

Metode, criterii și standarde pentru a integra mai bine 
aspectele referitoare la biodiversitate în luarea 2021 în curs 
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deciziilor publice și de afaceri la toate nivelurile și 
pentru a măsura amprenta de mediu a produselor și 
organizațiilor 
Promovarea unei inițiative internaționale de 
contabilitate a capitalului natural 2021 în curs 

Propunere de recomandare a Consiliului privind 
încurajarea cooperării în educație pentru durabilitatea 
mediului, inclusiv educația pentru biodiversitate 

2021 în curs 

Măsuri pentru evitarea sau minimizarea introducerii pe 
piața UE a produselor asociate defrișărilor sau 
degradării pădurilor 

2021 în curs 

Revizuirea planului de acțiune al UE împotriva 
traficului de animale sălbatice 2021 în curs 

Inițiativa Natur Africa pentru a proteja viața sălbatică 
și ecosistemele cheie 

începând 
cu 2021 în curs 

Plan de acțiune pentru gestionarea integrată a 
nutrienților 2022 în curs 

Îndrumări tehnice adresate statelor membre cu privire 
la măsurile lor de revizuire a autorizațiilor de captare 
și de captare a apei și de restabilire a debitelor 
ecologice în planurile revizuite de gestionare a 
bazinului hidrografic 

2023 în curs 

Evaluarea eficacității noului cadru de guvernare a 
biodiversității bazat pe cooperare și a necesității unei 
abordări îmbunătățite, obligatorii din punct de vedere 
juridic sau de altă natură a guvernanței biodiversității 

2023 în curs 

Evaluarea progresului UE în îndeplinirea obiectivelor 
sale pentru 2030 privind ariile protejate și dacă sunt 
necesare acțiuni suplimentare, legislative sau de altă 
natură 

până în 
2024 în curs 

 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR 
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Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Readucerea 
naturii în viețile noastre 

ANEXĂ 
Măsurile din cadrul prezentului plan de acțiune sunt sau vor trebui să fie 
puse în aplicare în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, 

inclusiv, după caz, evaluările și evaluările impactului. 
Decizii-cheie care urmează să fie luate de către 
Comisie 

Calendar 
orientativ 

O REȚEA COERENTĂ DE ZONE PROTEJATE 
Criteriile și orientările pentru identificarea și desemnarea 
zonelor protejate suplimentare și a coridoarelor 
ecologice, privind planificarea adecvată a gestionării și 
privind modul în care alte măsuri eficace de conservare 
bazate pe zone și ecologizarea urbană pot contribui la 
îndeplinirea obiectivelor UE pentru 2030 în materie de 
protejare a naturii 

2020 

Evaluarea progreselor înregistrate de UE în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2030 privind 
zonele protejate și a necesității unor acțiuni 
suplimentare, legislative sau de altă natură  

până în 2024 

UN PLAN AL UE DE REFACERE A NATURII 
Propunere privind obiectivele UE în materie de refacere a 
naturii 

2021 

Orientări privind selecția speciilor și a habitatelor pentru 
a se asigura că cel puțin 30% din speciile și habitatele 
care nu se află în prezent într-un stadiu corespunzător de 
conservare sunt încadrate în această categorie până în 
2030 sau prezintă o puternică tendință pozitivă 

2020 

Revizuirea Directivei privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor și consolidarea dispozițiilor privind 
gestionarea integrată a dăunătorilor 

2022 

Examinarea și posibila revizuire a inițiativei UE privind 
polenizatorii 

2020 

Măsuri prin care să se asigure că planurile strategice PAC 
ale statelor membre stabilesc valori naționale explicite 
pentru obiectivele relevante ale Strategiei privind 
biodiversitatea și ale Strategiei „De la fermă la 
consumator”, sprijinite, printre altele, de instrumentele 
PAC și de punerea în aplicare a Directivei privind 
habitatele  

începând din 
2020 

Plan de acțiune pentru agricultura ecologică pentru 2020 
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perioada 2021-2026  
Revizuirea Strategiei tematice pentru protecția solului 2021 
Noua Strategie a UE pentru păduri, inclusiv o foaie de 
parcurs pentru plantarea a cel puțin alte 3 miliarde de 
copaci în UE până în 2030 

2021 

Dezvoltarea în continuare a Sistemului de informare 
privind pădurile din Europa 

începând din 
2020 

Orientări privind practicile favorabile biodiversității cum 
ar fi împădurirea, reîmpădurirea și silvicultura apropiată 
de natură 

2021 

Evaluarea cererii și ofertei de biomasă la nivelul UE și la 
nivel mondial și durabilitatea acesteia 

în curs 

Studiu privind durabilitatea utilizării biomasei forestiere 
pentru producerea de energie 

2020 

Orientări operaționale referitoare la noile criterii de 
durabilitate privind biomasa forestieră utilizată pentru 
producerea de energie 

2021 

Analiza datelor privind biocombustibilii cu risc ridicat în 
ceea ce privește schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor și stabilirea unei traiectorii pentru eliminarea 
progresivă a acestora până în 2030 

2021 

Nou plan de acțiune pentru conservarea resurselor 
halieutice și protejarea ecosistemelor marine  

2021 

Orientări și sprijin pentru statele membre în vederea 
identificării siturilor și pentru a contribui la mobilizarea 
finanțării pentru refacerea a 25 000 de km de râuri ce au 
curgere liberă 

2021 

Orientări tehnice pentru statele membre cu privire la 
măsurile lor de revizuire a autorizațiilor de captare și de 
îndiguire a apei și de restabilire a debitelor ecologice în 
cadrul planurilor revizuite de gestionare a bazinelor 
hidrografice 

2023 

Crearea Platformei de înverzire urbană a UE în cadrul 
unui nou „Acord privind orașele verzi” (Green City 
Accord) încheiat cu municipalitățile și cu primarii 

2021 

Orientări tehnice privind ecologizarea urbană și asistența 
pentru mobilizarea finanțării și consolidarea capacităților 
statelor membre, ale autorităților locale și regionale, 
inclusiv pentru elaborarea unor planuri de ecologizare 
urbană 

2021 

Plan de acțiune integrat privind gestionarea substanțelor 2022 
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nutritive 
FACILITAREA SCHIMBARII TRANSFORMAȚIONALE 
Evaluarea eficacității noului cadru de guvernanță a 
biodiversității pe bază de cooperare și necesitatea unei 
abordări consolidate, cu caracter obligatoriu din punct de 
vedere juridic sau o altă abordare a guvernanței 
biodiversității  

2023 

Examinarea și posibila revizuire a Directivei privind 
infracțiunile de mediu 

2021 

Noua inițiativă privind guvernanța corporativă durabilă, 
care abordează drepturile omului și obligația de diligență 
în ceea ce privește protecția mediului și în cadrul 
lanțurilor valorice economice 

2021 

Sprijin pentru crearea unei mișcări a mediului de afaceri 
din UE pentru biodiversitate  

începând din 
2020 

Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă 2020 
Adoptarea unui act delegat în temeiul Regulamentului 
privind taxonomia, pentru a stabili o clasificare comună a 
activităților economice care să contribuie în mod 
substanțial la protejarea și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor 

2021 

Metode, criterii și standarde pentru o mai bună integrare 
a considerentelor legate de biodiversitate în luarea 
deciziilor publice și de afaceri la toate nivelurile și pentru 
măsurarea amprentei ecologice a produselor și 
organizațiilor 

2021 

Promovarea unei inițiative internaționale de contabilitate 
a capitalului natural 

2021 

Instituirea unui nou Centru de cunoștințe privind 
biodiversitatea 

2020 

Propunere de recomandare a Consiliului privind 
încurajarea cooperării în domeniul educației pentru 
durabilitatea mediului, inclusiv în ceea ce privește 
educația în materie de biodiversitate 

2021 

UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU O AGENDĂ GLOBALĂ 
AMBIȚIOASĂ ÎN MATERIE DE BIODIVERSITATE 
Negocierea unui acord privind un cadru ambițios post-
2020 în materie de biodiversitate la cea de a 15-a 
Conferință a părților la Convenția privind diversitatea 
biologică (CBD COP15) 

2020-2021 

Negocierea unui acord ambițios cu privire la diversitatea începând din 
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biologică marină a zonelor din afara jurisdicțiilor 
naționale și la trei mari zone marine protejate din 
Oceanul Antarctic 

2020 

Evaluarea impactului acordurilor comerciale asupra 
biodiversității și monitorizare, după caz  

începând din 
2020 

Măsuri de evitare sau de minimizare a introducerii pe 
piața UE a produselor asociate cu defrișarea sau 
degradarea pădurilor 

2021 

Revizuirea Planului de acțiune al UE în materie de 
combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră  

2021 

Propunere de înăsprire a normelor privind comerțul cu 
fildeș în UE  

2020 

Inițiativa NaturAfrica privind protejarea speciilor sălbatice 
de faună și floră și a ecosistemelor esențiale 

începând din 
2021 
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1.1. Rezumat 
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și 

Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce 
reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și 
digitală. Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este 
conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii 
Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării 
după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat 
întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.  

Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea 
României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să 
sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea 
de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie 
cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.  

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la 
dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea 
atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 

Principiile de implementare ale PNRR  
a) Distribuirea echitabilă geografică a fondurilor. 
b) Descentralizarea. 
c) Rolul autorităților locale. 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă 
toți cei 6 piloni prevăzuți prin Regulament.  
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Pilonul I. TRANZIȚIA VERDE 
Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă două dintre 

cele mai grave amenințări ale lumii, iar Agenda 2030 pentru dezvoltarea 
durabilă promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile – economică, socială şi de mediu. Agenda 2030 este corelată cu 
Pactul Verde european (European Green Deal) care va defini strategia de 
dezvoltare a UE ca primul continent neutru din punct de vedere climatic 
până în 2050. Astfel, Pactul Verde European transformă provocările 
climatice și de mediu în oportunități, prin demersul de reducere a emisiilor 
nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050, prin reducerea poluării 
și restaurarea biodiversității. 

Prin componenta C1. - Managementul apei - PNRR propune 2 
reforme și 7 tipuri principale de investiții. Alocare totală: 1.462 mil. euro.  

Reformele, pe scurt: R1. Consolidarea cadrului de reglementare 
pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru 
accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor 
europene R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al 
Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării 
modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, 
precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și 
a Directivei privind inundațiile. 

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, printre altele:  
 1600 km construiți de rețele de apă - în localități cu peste 

2000 locuitori;  
 2500 km construiți de rețele de canalizare în localități cu 

peste 2000 locuitori și 400 de km de rețele de canalizare în 
cele cu mai puțin de 2000 de locuitori;  

 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate 
construite și operaționale în aglomerările mai mici de 2000 de 
l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de 
apă;  

 conectarea a 88.400 de gospodării la rețele de apă și 
canalizare prin programul național Prima conectare la apă și 
canalizare ;  

 Cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor 
fi reabilitate în conformitate cu Directiva privind inundațiile și 
cu Strategia națională pentru gestionarea riscului de inundații 
25 de baraje existente, pentru care studiile de fezabilitate 
revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile 
pentru a reduce riscurile de inundații, vor fi reabilitate, cu 
respectarea pe deplin a rezultatelor și condițiilor în 
conformitate cu Directiva EIA, Directiva-cadru privind apa și 
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cu evaluarea adecvată în temeiul Directivei Habitate, inclusiv 
implementarea măsurilor de atenuare necesare;  

 Starea/potențialul ecologic bun al corpurilor de apă relevante, 
în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa, 
trebuie atinsă și evidențiată prin cele mai recente date 
relevante de sprijin și trebuie evitată orice deteriorare; 

 20 de poldere de prevenire a inundațiilor reabilitate sau nou 
realizate pe liniile de apărare existente împotriva inundațiilor.  

 Realizarea cadastrului apelor. 
Prin componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității se 

răspunde acestei provocări cu 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții. 
Buget propus: 1.173 mil. euro.  

Reformele: R1. Reforma sistemului de management și a celui privind 
guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii 
forestiere naționale și a legislației subsecvente  

R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate 
în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind 
biodiversitatea  

Reformele și investițiile vor aduce rezultate importante, între care cel 
mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de 
hectare de pădure, cel puțin 90 de pepiniere operaționale noi și renovate, 
precum și cel puțin 3 150 000 m2 suprafețe noi de păduri urbane, în 
conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia Națională Forestieră 
2020 – 2030.  

Componenta C3 - Managementul deșeurilor este un alt 
domeniu cu importanță majoră pentru mediu. Principala provocare a 
României este atingerea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare a 
deșeurilor municipale (11% grad de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date 
disponibile, față de ținta de 55% prevăzută pentru anul 2025 în pachetul 
economiei circulare - PEC). O altă provocare este reducerea la 10% a 
cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035. 
Pentru această componentă s-au alocat 1.239 mil. Euro. 

Componenta implică o reformă, R1. Îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către 
economia circulară, care se va realiza prin mai multe obiective concrete: 

 513 echipamente pentru monitorizarea calității aerului, a 
radioactivității și a zgomotului, achiziționate și operaționale;  

 13800 insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor, înființate și operaționale; 

 26 de instalații de reciclare a deșeurilor construite și în funcțiune; 
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 504 de centre de colectare voluntară înființate și operaționale în 
conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, precum și 
15 centre de colectare integrată în 15 aglomerări urbane;  

 254 sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole 
compostabile. 

Componenta C4 - Transport sustenabil. Sectorul de transport este 
unul cu impact semnificativ pentru mediu și pentru dezvoltarea economică 
și socială în ansamblul său. 

Investițiile propuse au în vedere atingerea obiectivelor asumate prin 
Regulamentul 1315/2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport și vizează respectarea și includerea 
următoarelor tipuri de intervenții, integrate:  

 investiții în infrastructura de transport afectată;  
 investiții în infrastructura necesară pentru asigurarea protecției 

mediului, reducerii emisiilor de carbon, siguranței și eficienței 
serviciilor de transport.  

Investițiile și acțiunile sunt corelate cu:  
 Pactul Verde European, Politicile climatice ale Uniunii Europene,  
 Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030  
 Strategia Europeană de Mobilitate Durabilă și Inteligentă. 

Sunt 2 reforme majore și 4 tipuri principale de investiții, iar bugetul 
total propus însumează 7.620 mil. euro.  

Reformele: R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță 
rutieră R2. Management performant pentru transport de calitate - 
Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță 
corporativă  

În urma investițiilor, vor fi obținute o serie de rezultate, spre 
exemplu:  

Infrastructura rutieră:  
 Vehicule noi curate achiziționate de către entități publice, cu 

cel puțin 3% peste pragurile din Directiva privind Vehiculele 
Curate;  

 Instalarea a 1000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de 
radare mobile și 500 de camere video pentru creșterea 
controalelor de aplicare a limitelor de viteză și respectarea 
regulilor de siguranță rutieră; 

 Casarea a cel puțin 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 
ani (Euro 3); 

 429 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS 
instalat și cu sisteme moderne de monitorizare și informare a 
utilizatorilor infrastructurii;  
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 52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de 
încărcare– o medie de 5 puncte de încărcare/stație);  

 625 de hectare de perdele forestiere liniare în lungul 
autostrăzilor nou construite;  

 18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou 
construite;  

 Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul 
greu din România, conform principiului „poluatorul plătește”, 
inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu 
emisii zero/reduse; 

 Strategia națională privind siguranța rutieră și pachetul 
legislativ aferent, precum și implementarea de măsuri pentru 
reducerea cu 48% a numărului de puncte negre; reducerea 
cu 25% numărului de victime rezultate din accidente în trafic;  

 Creșterea cu 100% a numărului de vehicule cu emisii zero 
(atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri) înmatriculate în 
România de la sfârșitul anului 2020 până la sfârșitul anului 
2025. 

Cale ferată:  
 315 km de cale ferată modernizată, inclusiv cu sistem 

ERTMS 2; 
 110 km de cale ferată electrificată;  
 2 426 km lungime totală de intervenții de tip „quick wins” 

și reînoiri973 km de cale ferată cu sistem modern de 
centralizare și 121 de stații centralizate; 

 Achiziția și modernizarea de material rulant feroviar.  
Metrou:  

o 12.7 km de rețea nouă de metrou; la București și Cluj 
Napoca. 

 
Componenta C5 - Valul Renovării propune 2 reforme principale 

și 4 categorii principale de investiții cu scopul de a implementa modificări 
legislative și programe precum și un fond de renovare a clădirilor publice, 
rezidențiale și de patrimoniu. Bugetul total propus este 2.200 mil. Euro. 

Reforme:  
R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să 

sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente  
R2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența 

seismică a fondului construit 
Între rezultatele așteptate se găsesc:  

 Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor, care va corela, simplifica și 
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codifica într-un singur act normativ cel puțin 10 acte 
legislative din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi 
construcțiilor. Codul propune reducerea numărului de avize și 
acorduri și reducerea cu cca. 50% a termenelor de avizare-
autorizare a construcțiilor de către entitățile relevante, 
comparativ cu durata procesului la nivelul anului 2020de la 
270 de zile la 135 de zile pentru întregul proces de obținere a 
autorizațiilor de construire, măsurat conform Doing Business 
in Romania 2020 (Banca Mondială).  

 Renovarea energetică moderată/aprofundată a cca. 4,3 mil. 
mp de clădiri rezidențiale multifamiliale și respectiv 2,3 mil. 
mp de clădiri publice.  

 Cel puțin 10 scheme de certificare lucrători și specialiști în 
domeniul construcțiilor, furnizate în cadrul programelor de 
formare considerate cursuri de scurtă durată în cadrul 
programelor de învățare pe tot parcursul vieții pentru a 
îmbunătăți competențele locurilor de muncă verzi în contextul 
renovării energetice. 

 Cel puțin 8000 de specialiști și lucrători din sectorul 
construcțiilor care au obținut o certificare de curs de scurtă 
durată pentru finalizarea cursurilor de formare în domeniul 
eficienței energetice.  

 Cel puțin 200 de profesioniști trebuie care au obținut o 
certificare pentru finalizarea instruirilor legate de eficiența 
energetică în domeniul clădirilor istorice. 

 
Componenta C6 - Energie propune 6 reforme și 6 tipuri principale de 
investiții. Bugetul total propus este de 1.620 mil. euro.  
Reformele: 
R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul 
energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ 
pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile  
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din 
sectorul energetic  
R3. Bugetarea verde  
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil 
tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare  
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui 
mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de 
creștere a rezilienței  
R6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire -
răcire  
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Între rezultatele așteptate:  
 Închiderea unei capacităţi instalate cumulate de 3780 MW de 

producție de energie electrică pe bază de lignit și înlocuirea parţială 
a acesteia cu cel puţin 1300 MW de investiţii în capacităţi de 
producţie orientate către viitor, flexibile și eficiente, de producţie 
energie electrică sau energie electrică și termică (Combined Heat 
and Power) pe gaz, pregătite pentru utilizarea gazelor din surse 
regenerabile sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon.  

 Atribuirea contractelor urmare a primei rude de proceduri de licitaţii 
pentru alocarea de contracte pentru diferenţă (CfD), pentru 
promovarea producţiei de electricitate din surse regenerabile (1500 
MW de capacitate instalată).  

 Instalarea și conectarea la reţea a cel puţin unei capacităţi 
suplimentare de 3000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană 
și solară).  

 Realizarea a 1870 km de rețea de distribuție a gazelor regenerabile 
din regiunea Oltenia trebuie să fie finalizată și funcțională și va 
transporta cel puțin 20% gaz regenerabil atunci când va fi pus în 
funcțiune complet.  

 Punerea în funcțiune a fabricilor de baterii și a capacităților de 
asamblare cu o capacitate totală de cel puțin 2 GW pe an. Investițiile 
vor dezvolta lanțul valoric al bateriilor industriale, împreună cu 
producerea de celule și panouri fotovoltaice.  

 Finalizarea punerii în funcțiune a cel puțin 240 MW (480MWh) 
capacitate de stocare energie electrică, având scopul echilibrării 
sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a 
capacităților solare și eoliene.  

 Finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în 
industrie, realizând o reducere de cel puțin 30% a emisiilor indirecte 
și directe de GES comparativ cu emisiile ex-ante, monitorizate printr-
o platformă IT pentru centralizarea și analiza consumului național de 
energie. 
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Concluzii 
 

Scopul prezentului ghid a fost de realiza o prezentare sintetică a 
genezei conceptului de dezvoltare durabilă (DD) și de a evidenția direcțiile 
de acțiune pentru România pentru implementarea Agendei 2030 a UE 
pentru DD, mai ales în ceea ce privește protecția biodiversității. 

Adunarea Generală ONU  a adoptat, la 4 august 1987, Report of the 
World Commission on Environment and Development, „Our Common 
Future. From One Earth to One World” (A /42/ 427). Cele mai multe citări 
ale Raportului sunt legate de conceptul și problematica dezvoltării durabile. 
Prin acest concept se avea în vedere acel tip de dezvoltare care „răspunde 
nevoilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-
şi satisface propriile nevoi.”  

În anul 1992 a avut loc la Rio de Janeiro Conferința ONU privind 
mediul și dezvoltarea (UNCED), la care au participat delegații din 172 de 
țări. Mesajul Conferinței era unul foarte clar: „Schimbările necesare s-ar 
produce numai prin schimbarea atitudinii și a comportamentului nostru.” 
„Summitul Pământului” a pus bazele mai multor acorduri interneționale 
privind protecția mediului înconjurător. Summitul de la Rio (1992) a 
elaborat un plan de acţiune („Agenda 21”). 

Declarația Mileniului a ONU, convenită la Summitul Mileniului (6-8 
septembrie 2000, la sediul ONU din New York), a rezumat acordurile și 
rezoluțiile ONU privind stabilirea a opt obiective de dezvoltare ale mileniului 
(Millennium development goals, MDG). Primele șapte obiective urmăresc 
reducerea sărăciei și al optulea urmărea stabilirea unui parteneriat global 
pentru dezvoltare (Hens & Nath, eds., 2005): Fiecărui obiectiv i-au fost 
atașate indicatori concreți, care permit monitorizarea progresului realizat. 

 Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă (2002) (Earth 
Summit 2002) a adoptat  „Declarația de la Johannesburg privind 
dezvoltarea durabilă”și Planul de implementare a Summitului Mondial 
privind Dezvoltarea Durabilă. 

În martie 2010, Comisia Europeană a adoptat „Strategia UE 2020” 
pentru creșterea economică inteligentă, durabilă și incluzivă. UE a stabilit 
obiective ambiţioase care trebuie atinse până în 2020 în cinci domenii 
principale:  

 Ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani 
trebuie să fie angajată în proporţie de 75%;  

 Inovaţia – 3% din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi 
dezvoltare; 

 Schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20ǁ 
pentru climat/energie (inclusiv o creştere la 30% a reducerii emisiilor 
dacă este posibil);  
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 Educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să 
fie sub 10% şi cel puţin 40% din populaţia între 30 şi 34 de ani 
trebuie să fi absolvit studii de învăţământ terţiar sau studii 
echivalente;  

 Sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 
de milioane de persoane din sărăcie şi excludere.  
La Summitul ONU privind dezvoltarea din septembrie 2015 s-a 

adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de 
acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care 
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – 
economic, social şi de mediu. Agenda 2030 se dorește a fi o călătorie 
colectivă a lumii către consolidarea păcii universale, eradicarea sărăciei în 
toate formele și dimensiunile sale, către o dezvoltare durabilă a lumii prin 
cele 17 obiective. 

Uniunea Europeană a realizat mai multe acțiuni concrete în vederea 
conturării propriei viziuni privind dezvoltarea durabilă, dar și pentru 
implementarea acestei viziuni, în direcția unor pași concreți la nivel 
european, național și local. 

 România a adoptat trei strategii privind dezvoltarea durabilă, care 
sunt în acord cu documentele mondiale și europene (1999, 2008, 2018). 
SNDD a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința 
din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018 și publicată în Monitorul Oficial 
nr. 985/21 noiembrie 2018. Această strategie urmărește aplicarea Agendei 
2030 și a celor 17 obiective ale dezvoltării durabile (ODD) la situația 
concretă a României. Strategia are în vedere cei trei piloni interdependenți: 
economic, social și de 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 și într-un mediu 
curat, în mod echilibrat și integrat.” (SNDD 2030). 

Ca poli de educație și cercetare, universitățile sunt chemate să joace un 
rol important în educarea viitorilor cetățeni de a implementa la nivel 
mondial, european și național paradigma dezvoltării durabile. 

În final am prezentat pilonul I al PNNR, intitulat „Tranziția verde” și cele 
6 componente ale sale (C1. Managementul apei; C2. Păduri și protecția 

diversității ; C3. Managementul deșeurilor ; C4. Transport sustenabil ; C5. 
Valul Renovării ; C6. Energie), care vor contribui la modernizarea României, 

în concordanță cu Strategia de dezvoltare UE-2030. Suma totală care va 
putea fi atrasă pentru Pilonul I „Tranziția verde” va fi de 2.213.114,01 euro.
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