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Ce este Agenda 2030?

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,
semnată de toate statele membre ONU. Acest nou cadru global pentru redirecționarea umanității
către o cale sustenabilă a fost dezvoltat ca urmare a Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea
Durabilă din Rio de Janeiro, Brazilia, din iunie 2012.

Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), reunite informal şi sub
denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul acestora, se stabileşte o agendă de acţiune
ambiţioasă în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a protejării planetei
până în 2030. 

Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care
clădesc dezvoltarea economică și abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea,
protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, și, în același timp, schimbările climatice și
protecția mediului, modele de consum nesustenabile și capacitatea instituțională slabă. 

Pentru atingerea acestor obiective, fiecare persoană și instituție trebuie să-și îndeplinească partea
sa.
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Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt următoarele: 
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 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi
durabile.
 Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru
toţi.
 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur,
durabil şi modern.
 Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a
ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi
încurajarea inovaţiei.
 Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta. 
 Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente şi durabile. 
 Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului
la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. 
 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului
global pentru dezvoltare durabilă.
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Obiective de Dezvoltare Durabilă
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Agenda 2030 în România

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDR 2030) a fost adoptată prin HG nr.
877/9 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 2018.
Pentru consolidarea cadrului instituțional necesar implementării strategiei, s-a constituit Comitetul
Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, prin Hotărârea Guvernului nr. 272/08.05.2019.

Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă,sub președinția prim-ministrului, având în componența
sa membri ai guvernului. Acesta urmărește integrarea principiilor și obiectivelor privind dezvoltarea durabilă în
cadrul tuturor politicilor naționale, programelor, planurilor și strategiilor, aprobă planul de acțiune și raportarea
anuală către Parlament a stadiului de implementare a Strategiei. Secretariatul Comitetului este asigurat de
către Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

Departamentul a inițiat crearea nucleelor pentru dezvoltare durabilă la nivelul autorităților publice centrale, cu
atribuții în domeniul dezvoltării durabile, formate din experți care să urmărească atât implementarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă ce țin de domeniul de activitate al instituției.

Pentru a asigura participarea constantă a reprezentanților mediului academic, cercetării și societății civile, cu
scopul de a urmări efectele politicilor din domeniul dezvoltării durabile, de a iniția și elabora documente
programatice și metodologii pentru implementarea Strategiei, este prevăzută crearea Consiliului Consultativ
pentru Dezvoltare Durabilă și înființarea unei Coaliții pentru dezvoltare durabilă formată din reprezentanți ai
societății civile, tineret, organizații neguvernamentale, sectorul privat, autorități locale, sindicate, patronate,
institute de cercetare-dezvoltare și inovare, mediul academic, mass media, culte religioase, fermieri, vârstnici
etc. Acțiunea este în desfășurare.

Cine se ocupă?
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Care este stadiul de implementare?

Elaborarea noului set de indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă în parteneriat cu Institutul
Național de Statistică.
Programe educative pentru liceeni, prin care s-a pus la dispoziția cadrelor didactice ghidul UNESCO în
limba română pentru înlesnirea predării obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
Organizarea Conferinței naționale privind educația pentru dezvoltare durabilă în 28 mai 2019, la Cluj
Napoca, cu participarea mediului academic. În cadrul acesteia s-au prezentat și rezultatele analizei
realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă în baza unui Chestionar transmis la cele 93 de
instituții de învățământ superior acreditate pentru furnizarea de informații cu privire la
existența/inexistența specializării de dezvoltare durabilă în cadrul programelor de învățământ dezvoltate
de acestea. 

 Se află în derulare, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă, proiectul de finanțare ”România
durabilă” - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru
Dezvoltarea Durabilă a României. Proiect aprobat în cadrul Programului Operațional de Capacitate
Administrativă, în implementare până în iulie 2022.
Printre activități s-au numărat: 

 
În luna mai 2021, Președintele României a promulgat legea privind aderarea României la Rețeaua Consiliilor
Consultative Europene pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC).

Această rețea este formată din organisme consultative înființate de guvernele sau parlamentele naționale sau
regionale care promovează și facilitează schimbul informal de idei, cunoștințe și experiențe privind
dezvoltarea durabilă. EEAC colaborează cu instituții ale Uniunii Europene, precum Comisia Europeană,
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social European și Agenția
Europeană de Mediu.

Care sunt pașii viitori ?

organizarea de consultări cu actorii interesați la nivel național și local pentru asigurarea unui dialog
constant și a elaborării de propuneri de eficientizare a proceselor, respectiv propuneri de politici publice
bazat pe nevoile societății; 
elaborarea primului raport de dezvoltare durabilă, care urmează a fi prezentat de către Comitetul
Interdepartamental Parlamentului României;
asigurarea Secretariatului permanent al Comitetului Interdepartamental; 
program de sprijinire al Consiliului Consultativ; 

Departamentul pentru dezvoltare durabilă a formulat următoarele planuri: 
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sprijinirea inițiativelor societății civile în domeniul dezvoltării durabile, facilitarea înființării Coaliției pentru
dezvoltare durabilă;
continuarea programului educațional pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă; organizarea de
acțiuni/ proiecte pilot în domeniul educației, economiei circulare, combaterii risipei alimentare,
schimbărilor climatice, cercetării, înverzirea zonelor urbane etc.; 
asigurarea eficienței și transparenței implementării SNDDR 2030, prin dezvoltarea Programului de
comunicare, informare și conștientizare a publicului privind dezvoltarea durabilă; 
promovarea programelor guvernamentale pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Departamentul pentru dezvoltare durabilă va continua îndeplinirea funcției de reprezentare și promovare a
imaginii României, respectiv a activităților conexe.

Situația în România și în lume

ODD 1. Fără sărăcie
 
În lume, unul din 5 copii trăiește în sărăcie extremă. 

În România anului 2018, 1 din 3 oameni erau expuși riscurilor de sărăcie și excluziune socială, cele mai
vulnerabile grupuri fiind familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, persoanele de etnie
romă, femeile în vârstă și persoanele cu dizabilități, conform unui studiu publicat de către Departamentul pentru
Dezvoltare Durabilă. 
Responsabilitatea instituțională constă în asigurarea protecției sociale pentru fiecare copil sau adult care
trăiește în condiții precare, pentru a putea reduce nivelul de sărăcie. Populația din mediul rural are o rată de risc
de sărăcie de peste 2 ori mai mare decât în mediul urban.

În anul 2019, comparativ cu anul 2008, cele mai mari scăderi ale ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială
s-au înregistrat în regiunile: Bucureşti-Ilfov (20,0 puncte procentuale), Sud Vest Oltenia (17,7 puncte
procentuale), Nord–Vest (15,6 puncte procentuale) şi Centru (14,6 puncte procentuale). 
Criza epidemiologică din ultimul an a creat și noi realități socio-economice, care au adâncit și mai mult
inegalitățile și condițiile de viață ale persoanelor vulnerabile.
 
În contextul crizei create de noul coronavirus și al noilor realități socio-economice, țara noastră va trebui să-și
intensifice eforturile pentru implementarea ODD 1, iar abordarea va fi, fără doar și poate, una din perspectivă
durabilă, în care politicile publice bine puse la punct se raportează mult mai mult la impactul asupra categoriilor
de persoane vulnerabile.
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ODD 2. Foamete „zero” 

În realități care poate par diferite și îndepărtate de a noastră, există milioane de oameni care nu au mijloacele
necesare de a se hrăni. Iar pandemia a adâncit și mai mult problemele nutriției și sărăciei.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a precizat că și în România, închiderea temporară a școlilor continuă
să accentueze starea de vulnerabilitate alimentară a copiilor din grupurile dezavantajate și să diminueze
eforturile autorităților locale în implementarea Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar hrănitor
(mese calde sau pachet alimentar) pentru preșcolari și elevi.

La nivel global, 370 de milioane de copii care se bazau pe masa caldă de la școală se află acum în riscul
înfometării, conform unui raport al UNICEF. 

Obiectivul al doilea de pe Agenda 2030 adresează problema foametei astfel încât fiecare om să poată trăi în
condiții decente, oriunde ar fi. Pentru că realitățile îndepărtate sunt mai apropiate decât credem. Pentru că
trăim într-o lume interconectată. 
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ODD 3. Sănătate și bunăstare

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice  vârstă, sunt esențiale pentru
funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. Mai mult, accesul la servicii şi de
asistenţă medicală de calitate precum și protejarea stării de sănătate constituie drepturi fundamentale ale
omului.

Prioritățile naționale sunt întărirea rezilienței sistemului public de sănătate și îmbunătățirea accesului la
serviciile de sănătate (asistență medicală de calitate). 

În stabilirea și implementarea de politici (atât în mediul privat, cât și public), trebuie avut în vedere faptul că
procesul de îmbătrânire a populației din România înregistrează, de peste 10 ani, o creștere naturală negativă,
iar speranța de viață la naștere este în continuare foarte scăzută. 

Măsuri durabile sunt necesare și în ceea ce privește poluarea, zgomotul și emisiile de particule în suspensie din
aer, ce rămân probleme complexe în atingerea ODD 3.

Speranţa de viaţă la naştere în România a crescut cu aproape doi ani în perioada 2008-2018 (de la 73,5 ani la
75,3 ani), dar aceasta rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană şi cu aproape 6 ani sub media
Uniunii Europene.

Iar pandemia ne-a făcut să conștientizăm încă și mai clar care sunt problemele existente și cât de mari sunt
nevoile consolidării sistemului de sănătate, susținerea cercetării medicale și întărirea capacității de prevenție
și de răspuns la alte pandemii sau alte probleme complexe de sănătate publică.



ODD 4.  Educaţie de calitate 

Aproximativ 260 de milioane de copii nu erau înscriși la școală în 2018, iar mai  mult de jumătate dintre copiii
și adolescenții din întreaga lume nu ating  standardele minime de competență în lectură (citire) și
matematică, chiar dacă educația reprezintă un drept fundamental al omului.

Pentru ca fiecare copil să își exercite acest drept, fiecare țară este responsabilă pentru a asigura accesul
universal la o educație incluzivă și echitabilă de calitate.
Statul este principalul responsabil de protejarea, respectarea și îndeplinirea acestui drept, rolul său fiind
esențial în stabilirea și reglementarea standardelor și normelor. Ca și efort social comun din partea societății
civile, cadrelor didactice, sectorului privat, comunității și familiilor, educația implică un proces incluziv de
formulare și implementare a politicilor publice.

Procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii are o importanţă majoră pentru a rămâne activi în comunitate şi a
fi pe deplin incluşi în societate sub toate aspectele sale. Creşterea gradului de participare la educaţie şi
formare profesională sunt posibile prin adaptarea sistemului de educaţie astfel încât să fie orientate pe
nevoile societăţii.
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ODD 5. Egalitate de gen 

Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să 
influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Principiul 
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați constituie unul dintre principiile fundamentale,
aplicabile în toate sferele vieții publice din România.

Chiar dacă în ultimele decenii s-au înregistrat progrese în direcția asigurării egalității de gen la nivel mondial,
există în continuare probleme mari pe care acest obiectiv le adresează. 
Se impune, la nivel global, luarea de măsuri active care să prevină și să combată stereotipurile de gen și
discriminarea, astfel încât societatea în ansamblul ei să poată oferi oportunități egale pentru toți oameniii,
indiferent de gen.

În România, problematica egalităţii de şanse este reglementată printr-o lege specială, Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Pe lângă prevederile generale, legea prezintă
domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe gen. În ceea ce privește cadrul legislativ
care reglementează violența domestică și de gen (consecințe ale inegalității de gen), important de menționat
este faptul că România a ratificat Convenția de la Istanbul și că Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice a fost, de asemenea, îmbunătățită în ultimii ani. 

Însă amploarea fenomenului violenței de gen este încă necunoscută, pentru că nu fiecare victimă alege să
raporteze aceste cazuri. Chiar și așa, cifrele din România sunt destul de mari: în anul 2020, au fost înregistrate
26.809 fapte de loviri și alte violențe, iar 80% dintre victime au fost femei. 

Egalitatea de gen este profund influențată de prejudecăți, stereotipuri, abuzuri de diferite forme, roluri de gen
și, în mod special, în România, de către lipsa educației de gen.
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ODD 6. Apă curată şi sanitaţie

Accesul la apă potabilă și canalizare sunt drepturi fundamentale 
ale omului și reprezintă provocări importante în procesul de dezvoltare durabilă. Acest obiectiv poate deveni
critic, prin impactul asupra oamenilor și economiei, pe măsură ce solicitările asupra resurselor de apă potabilă
și industrială sunt intensificate de efectele schimbărilor climatice care pun presiune pe calitatea și
disponibilitatea apei.

Dotarea locuinţei cu baie proprie, duş sau grup sanitar în interior reprezintă un indicator al calităţii locuinţei.
Aproape un sfert din populaţia României (22,4%) nu dispunea de baie, duş şi nici de grup sanitar în interiorul
locuinţei, în anul 2019. Ponderea acestor persoane este cu mult peste media Uniunii Europene de 1,5% (sursa:
Eurostat), deşi a scăzut cu 18,4 puncte procentuale comparativ cu anul 2008. 

Racordarea populației la canalizare a evoluat într-un ritm lent, de la 45,0% din populația rezidentă a României,
în anul 2008, 54,3% în anul 2019.
 
Lipsa accesului la apă curentă, canalizare şi ponderea mare a acestor locuinţe din mediul rural care beneficiază
de grupuri sanitare, însă amplasate în exteriorul locuinţei, se numără printre factorii determinanţi ai acestei
ponderi crescute în România.

Pentru îmbunătățirea calității vieții și a sănătății populației este necesară, pe lângă asigurarea accesului la apă
potabilă curentă, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării și reducerea la
minimum a emisiilor de substanțe chimice și materiale periculoase, prin gestionarea corespunzătoare a
factorilor de presiune precum urbanizarea, agricultura, industria și schimbările climatice, care influențează pe
termen lung calitatea și disponibilitatea apei. 
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ODD 7. Energie curată şi la preţuri accesibile 

Energia se află în centrul tuturor provocărilor și oportunităților majore cu care 
se confruntă societatea. De la confortul în gospodărie, la crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economică,
la preocupările de securitate, inclusiv cele datorate efectelor schimbărilor climatice. 

Lipsa accesului la sursele de energie și la infrastructură energetică este o constrângere pentru dezvoltarea
umană și economică. Mediul oferă o serie de surse de energie regenerabile și neregenerabile: solară, eoliană,
hidro, geotermală, biocombustibili, gaze naturale, cărbune, petrol, uraniu.

Utilizarea combustibililor fosili, fără acțiuni de atenuare a gazelor cu efect de seră, va avea implicații globale
asupra schimbărilor climatice. Eficiența energetică și creșterea utilizării surselor regenerabile de energie
contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la reducerea riscului de dezastru ecologic, la conservarea și
protejarea ecosistemelor. 

În ciuda existenței unor resurse însemnate, România a importat în anul 2019 gaz natural în valoare de peste
600 milioane Euro, în timp ce exportul s-a ridicat puțin peste 3 milioane Euro. Dezvoltarea unor noduri de
distribuție a gazelor naturale către țări din Uniunea Europeană a generat în anul 2018 creșterea importurilor
din țările membre UE și reducerea relațiilor cu parteneri terți. Dezechilibrele generate pe piața națională prin
capacități reduse de producție în România și acoperirea nevoilor interne în mare parte din import nu conduc la
utilizarea eficientă a resurselor interne și la creștere economică sustenabilă.

Variațiile climatice reprezintă unul dintre principalele motive ale fluctuațiilor observate în ceea ce privește
consumul de energie primară în ultimii ani. Iarna 2013-2014, cu temperaturi deosebit de ridicate, a avut drept
rezultat necesități de încălzire mult mai reduse în acei ani.
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ODD 8. Muncă decentă şi creştere economică 

Obiectivul 8 urmărește o creștere economică susținută și favorabilă incluziunii,  
necesară și importantă pentru realizarea unei dezvoltări durabile a societății. 
Prin urmare, trebuie asigurate oportunități pentru ocuparea deplină șiproductivă a forței de muncă, condiții
care să încurajeze crearea de locuri de muncă decente, de calitate, care să stimuleze economia, fără a dăuna
mediului și societății.

Pentru creștere economică și competitivitate, oamenii vor avea nevoie de acces la servicii bancare, de asigurări
și servicii financiare pentru a-i ajuta să își gestioneze veniturile, să achiziționeze bunuri și să facă investiții
productive, să stimuleze antreprenoriatul. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru comerț, agricultură,
turism și servicii bancare va contribui, de asemenea, la reducerea nivelului șomajului și la creșterea
productivității în cele mai sărace zone ale țării.

Rata tinerilor/tinerelor cu vârste cuprinse între 15 ‐ 24 de ani care nu urmau nicio formă de educaţie sau de
instruire (rata tinerilor NEET – Young people neither in employment nor in education and training) a fost, în anul
2019, de 14,7%, cu 2,3 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul 2008. În perioada 2008-2019,
punctul maxim a fost atins în anul 2015 (18,1%).
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ODD 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură 

Îmbătrânirea, degradarea și starea actuală a infrastructurii fac ca investițiile 
în infrastructură și inovare să fie factori esențiali ai creșterii și dezvoltării 
economice. Progresul tehnologic are un rol esențial pentru găsirea unor soluții durabile atât la provocările
economice, cât și la cele de mediu, cum ar fi crearea de noi locuri de muncă și promovarea eficienței
energetice. 

Cu peste jumătate din populația lumii care trăiește acum în orașe, transportul în masă și energia regenerabilă
devin din ce în ce mai importante, la fel și creșterea noilor industrii și a tehnologiilor informației și
comunicațiilor. Astfel, promovarea industriilor durabile și investițiile în cercetarea științifică și inovare sunt
modalități importante de a susţine dezvoltarea durabilă. 

Creșterea globală a producției a scăzut constant, chiar înainte de izbucnirea pandemiei COVID 19. Pandemia
lovește puternic industriile producătoare și provoacă perturbări în lanțurile valorice globale și în
aprovizionarea cu produse.

Evoluția investițiilor evidențiază, pentru anul 2019, o creștere semnificativă a acestora (23,6%), comparativ
cu anul 2018, când dețineau 21,1%, cea mai mică pondere din anul 2008 până în prezent. La nivelul
sectoarelor instituționale, în anul 2019, ponderea cea mai însemnată a investițiilor în PIB o deține sectorul
"Societăți nefinanciare" (15,6%), urmat de sectoarele "Gospodăriile populației" (4,3%) și "Administrații
publice" (3,4%).

Rolul inovării este crucial pentru sporirea competitivităţii şi a performanţei economice a tuturor
întreprinderilor. Pentru a facilita introducerea de noi tehnologii în procesul de producție, este necesar ca
întreprinderile să coopereze cu unitățile de cercetare în vederea creării de produse noi cu eficiență economică
ridicată, care să permită o dezvoltare durabilă.
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ODD 10. Inegalităţi reduse 

Reducerea inegalităților și asigurarea faptului că nimeni nu rămâne în urmă sunt
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Obiectivul 
10 se referă la reducerea inegalităților în venituri, precum și a celor bazate pe vârstă, sex, dizabilități, rasă,
etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură într-o țară. Obiectivul abordează, de asemenea,
inegalitățile dintre țări, inclusiv cele legate de reprezentare, migrație și asistență pentru dezvoltare.

Pe lângă evitarea contribuției la inegalitate, companiile pot avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra
abordării inegalității prin modele de afaceri incluzive, care să ofere abilitare grupurilor marginalizate la locul
de muncă, piață și comunitate.

Coeficientul Gini este unul din indicii specifici care caracterizează profunzimea sărăciei şi oferă o imagine
asupra inegalităţii distribuţiei veniturilor. Teoretic, coeficientul Gini poate lua valori cuprinse între 0 şi 1 (sau
0-100%). Egalitatea perfectă a distribuţiei veniturilor ar fi dată de valoarea 0 a coeficientului Gini şi ar
reprezenta faptul că toată populaţia unei ţări ar primi acelaşi nivel al venitului. Inegalitatea perfectă, ar fi dată
de valoarea egală 1 a coeficientului Gini şi ar reprezenta faptul că întregul venit ar fi realizat de o singură
persoană. Evident că aceste două situaţii nu pot fi întâlnite, existând tot timpul o inegalitate a veniturilor. În
anul 2019, coeficientul Gini a atins valoarea de 34,8%, ceea ce indică faptul că dispersia veniturilor
disponibile nu este mare.

Sărăcia este starea socială a persoanelor ale căror venituri sunt atât de scăzute încât nu pot atinge un
standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil în societatea în care trăiesc. Persoanele aflate în sărăcie se
confruntă cu o multitudine de dezavantaje, pornind de la lipsa unui loc de muncă, condiţiile de locuit precare,
deprivarea materială, îngrijirea inadecvată a sănătăţii până la bariere în accesul la învăţământ şi cultură. 

Rata sărăciei relative, estimată pe baza veniturilor disponibile pe adult-echivalent, a fost 23,8% în anul 2019.
Mai puţin de unul din patru locuitori ai României trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau sub pragul de
sărăcie stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent.
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ODD 11. Oraşe şi comunităţi durabile 

Peste jumătate din populația lumii trăiește la orașe, ceea ce înseamnă că este necesar ca orașele să se
adapteze la creșterea continuă a populației și la schimbările sociale, de mediu și economice. Scopul este
menținerea unui echilibru între calitatea vieții și gestionarea resurselor naturale. Până acum, tendința spre
urbanizare a fost însoțită de o presiune crescută asupra mediului și de o cerere accelerată pentru servicii de
bază, infrastructură, locuri de muncă, terenuri și locuințe la prețuri accesibile.

Orașele ocupă 3% din suprafața Pământului, dar sunt responsabile de 60-80% din consumul de energie și de
cel puțin 70% din emisiile de carbon. 

În România, decesele cauzate de bolile aparatului respirator au un trend crescător, de la 12310 decese în anul
2008 la 17722 decese în anul 2019. Factorii care influenţează decesele cauzate de bolile aparatului respirator
sunt poluarea aerului, lipsa asigurării sănătăţii întregii populaţii, accesul la serviciile medicale. 
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ODD 12. Consum şi producţie responsabile

La nivel mondial, se aruncă aproximativ 1,3 miliarde de tone de mâncare în fiecare an. În Europa, media
anuală per cetățean este de 173 kg de mâncare risipită. 

În același timp, sectorul alimentar este responsabil de 22% din totalul de emisii de gaze cu efect de seră,
în mare parte din cauza transformării pădurilor în terenuri agricole, conform UNDP. 

Consumul și producția responsabile vizează promovarea utilizării eficiente a resurselor și a energiei,
crearea unei infrastructuri durabile prin asigurarea accesului la servicii de bază, oferind locuri de muncă
sigure și decente și o calitate a vieții mai bună pentru toți.

În România, în ceea ce privește managementul deșeurilor, rata de colectare separată a ajuns în anul 2018
la aproximativ 11,1%, deși obiectivul major a fost ca, până la data de 31 decembrie 2020, statele UE să
atingă, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile municipale, un
nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din cantitatea totală de deșeuri
generate. România va trebui să depună eforturi considerabile pentru intensificarea reciclării şi reducerea
depozitării deşeurilor. 
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ODD 13. Acţiune climatică 

Toate țările experimentează efecte al schimbărilor climatice, care produc 
efecte negative asupra lucrurilor de care omenirea depinde - apa, 
energia, transportul, viața sălbatică, agricultura, ecosistemeleși sănătatea 
umană.

Pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, emisiile globale de CO2 trebuie să scadă cu
45% până în 2030 și să ajungă la 0 în 2050. 

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare la adresa dezvoltării durabile de pretutindeni.
Acțiuni urgente pentru a stopa/combate  opri schimbările climatice și pentru a face față impacturilor sale sunt
esențiale pentru realizarea cu succes a tuturor obiectivelor.

ODD 14. Viaţa acvatică 

Peste 3 miliarde de oameni depind de biodiversitate marină și costieră 
pentru viața de zi cu zi. Cu toate acestea, există o supraexploatare prin 
pescuit, ceea ce afectează această biodiversitate. 

Oceanele absorb aproximativ 30% din CO2-ul produs de oameni și se observă o creștere a acidității
acestora cu 26%. Poluarea marină atinge cote alarmante, cu 13000 de bucăți de plastic pe km pătrat din
ocean. 
Obiectivul 14 urmărește îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a oceanelor și a resurselor acestora,
prin stabilirea unui echilibru între necesitatea dezvoltării economice și sociale prin utilizarea oceanelor și a
resurselor acestora și necesitatea de a conserva și gestiona aceste resurse într-un mod durabil. 
În România, deși există zone clasificate ca arii naturale, zone umede de importanță internațională,  arii de
protecție specială avifaunistică etc, încă nu se poate face o însumare a suprafețelor clasificate în aceste
categorii pentru că, la nivelul ANANP (Agenția Națională pentru ariile naturale protejate). există un proces de
reclasificare și de trasare a limitelor ariilor naturale protejate. 
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Asigurarea conservării, restaurării și folosirii sustenabile a ecosistemelor terestre și de apă dulce. 
Promovarea implementării managementului sustenabil pentru toate tipurile de păduri și creșterea
gradului de (re)împădurire la nivel global. 
Combaterea deșertificării până în 2030.

ODD 15. Viaţa terestră 

Pădurile acoperă 30% din suprafața Pământului, sunt casă pentru milioane de specii și surse importante
pentru aer și apă curate. 
În fiecare an, peste 13 milioane de hectare de păduri sunt pierdute, iar procesul de deșertificare se intensifică. 

În România, suprafața împădurită a cunoscut o evoluție neomogenă. Astfel, față de 2008 s-a înregistrat o
creştere de 23,8% din anul 2010 până la maximul din anul 2014, urmată de o scădere de 32,5% în anul
2019. 

Printre scopurile acestui ODD se află: 
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ODD 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente 

Până la finalul anului 2017, 68,5 milioane de oameni au fost forțați să se 
mute din cauza persecuțiilor, conflictelor, violenței sau nerespectării drepturilor 
omului. 

În 49 de țări nu există legi care să le protejeze pe femei de violența domestică. În România, în anul 2019,
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a raportat identificarea a 698 supraviețuitori ai traficului de
persoane, numărul real al celor care sunt victime ale traficului de persoane fiind mult mai mare. 

Scopul acestui ODD este de a reduce semnificativ toate formele de violență, cu sprijinul guvernelor și
comunităților. Promovarea drepturilor omului este o acțiune cheie în acest proces, prin reducerea numărului de
arme ilegale și îmbunătățirea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală. 

ODD 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

O cale pentru a avea acces la idei și a susține inovația este îmbunătățirea 
accesului la tehnologie și la cunoaștere. 

De asemenea, este nevoie de politici publice menite să ajute țările să își gestioneze datoriile și să promoveze
investițiile. Sunt necesare investiții și sprijin internațional pentru a asigura dezvoltarea tehnologică inovatoare,
pentru valorificarea durabilă a resurselor.

Principalele state care au beneficiat de asistență pentru dezvoltare din partea României au fost, în ultimii ani,
Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Albania, Georgia, Armenia, Turcia, Egipt, Tunisia, Iordania, Siria, Maroc.
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Pentru a atinge obiectivele Agendei 2030, trebuie să lucrăm împreună. Fiecare om, de oriunde ar fi, poate să se
informeze despre cum poate contribui la îndeplinirea celor 17 obiective.

Ne informăm, îi informăm pe oamenii din jur și căutăm soluții alternative

La nivel personal

Să obții mai multe informații – să înțelegi complexitatea a tot mai multe probleme globale: să citești articole,
cărți, manuale, toolkit-uri, să urmărești documentare sau alte materiale video, să conversezi cu oameni din
domeniu, să vizitezi locuri relevante, etc.

Să fii critic/ă față de tine însăți și viața ta, față de decizii, comportamente etc. Fii deschis/ă la critică
constructivă, la feedback din partea oamenilor din jurul tău!

Să faci schimbări în propriul stil de viață conform informațiilor pe care le obții. Ar putea însemna să fii mai
atent/ă la felul în care utilizezi anumite resurse, să iei decizii mai sustenabile, să reduci, reutilizezi, reciclezi
obiectele pe care le folosești, să semnezi petiții, să susții anumite cauze etc.

Să iei decizii în viață (pe termen scurt și lung) pe baza implicațiilor globale ale acțiunilor tale.

Să reflectezi mai des la rolul tău în această lume interconectată.

Să inițiezi conversații și să stimulezi gândirea critică pe teme globale cu cei din jurul tău.

Să fii un exemplu pentru alții! 

Cum ne putem implica?
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Cere o audiență la instituția publică competentă pentru soluționarea acelei probleme
Advocacy digital - folosirea tehnologiei pentru a contacta și mobiliza alți oameni interesați de o anumită
problemă
Scrie sau semnează o petiție pe un subiect care te interesează 
Participă la dezbaterile publice despre subiectele care te interesează/pe care le consideri important de
soluționat.
Propuneri legislative (cetățenii României au drept de a propune legi, atât la nivel național, cât și la nivel
local. Este un drept prevăzut de articolul 150 din Constituţie cât și de legea privind exercitarea iniţiațivei
legislative de către cetăţeni, legea 189/1999). 

Comunicare către autoritățile publice

Ai identificat o problemă în comunitatea ta sau în instituția în care lucrezi? Un parc neîngrijit, folosirea
nesustenabilă a resurselor? 

Câteva exemple de ce anume poți face: 

Pentru mai multe informații, recomandăm: Centrul de Resurse pentru Participare Publică:
https://cere.ong/informatii-utile/

La nivel de instituție

Instituțiile incluzive oferă drepturi și șanse egale și permit accesul tuturor membrilor la resurse și servicii.
Promovează nediscriminarea și iau măsuri acolo unde este nevoie de găsirea unui echilibru (de exemplu, în
cazul anumitor grupuri sunt dezavantajate).

Acțiuni ce pot fi implementate la nivel de instituție școlară/centru educațional: 

1. Începeți cu personalul școlii, este important ca fiecare persoană să înțeleagă importanța implementării unui
sistem mai prietenos cu mediul. Folosiți hârtie reciclată, evitați imprimarea documentelor când nu este
neapărat necesar, reduceți consumul de energie electrică. 
2. Dacă există cantină, asigurați-vă că alimentele provin din surse verificate ca fiind sustenabile/etice.
3. Introduceți un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, susținut de activități educaționale prin intermediul
cărora copiii și adulții să înțeleagă importanța folosirii corecte a acestuia. 
4. Folosiți o parte a curții liceului/centrului educațional (dacă există) ca zonă de grădinărit și încurajați elevii
să aibă grijă de plantele și legumele ce vor crește acolo. De asemenea, puteți implementa un sistem de
compost. 
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5. Rugați copiii să aducă obiecte vechi și să le transforme în ceva nou. Puteți organiza ateliere de upcycling
sau reparații de obiecte vechi, dar care mai pot fi folosite. 
6. Deveniți eficient energetic - închideți luminile și calculatoarele la sfârșitul zilei, folosiți materiale
sustenabile în construcții, panouri solare pentru energie electrică. 
7. Curățenia - ce produse de curățenie folosiți în cadrul instituției? Le puteți înlocui cu unele eco-friendly, care
vor avea dublu efect pozitiv: mai puțină poluare și mai puține reacții alergice. 
8. Introduceți jocuri și informații despre cele 17 ODD-uri în lecțiile/activitățile cu elevii (calcularea amprentei
de carbon, măsurarea apei de ploaie, elementele de bio și geodiversitate locală, promovarea nediscriminării
etc).
9. Implicați-vă în comunitate - puteți organiza evenimente de fundraising, voluntariat, alături de colegi, elevi și
părinți. 
10. Comunicați autorităților publice nevoile identificate în instituția dvs sau în comunitatea în care vă aflați. 

Asociația A.R.T. Fusion este activă în domeniul educației non-formale de 16 ani. Lucrăm la firul ierbii,
mergem în comunități, căutăm probleme și încercăm să identificăm soluții. Avem grijă de oameni și de
planetă și vrem să încurajăm implicarea și responsabilitatea individuală pentru a promova atât drepturile
omului, cât și un stil de viață sustenabil.
https://artfusion.ro/portfolio/viitor-prin-actiune-2/

Proiect derulat de Asociația A.R.T. Fusion în parteneriat cu Organizația Națională Cercetașii României și
Fundația Noi Orizonturi cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide să construim împreună un viitor prin acțiune
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Link-uri utile:

Site United Nations: https://sdgs.un.org/2030agenda

Site Departamentul pentru dezvoltare durabilă:
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/06/RAPORT-DE-ACTIVITATE-DDD-2019.pdf

Site Ministerul Afacerilor Externe: 
https://www.mae.ro/node/35919 

Site România Durabilă:
http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-
2020.pdf

Asociația A.R.T. Fusion: 
https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2021/05/Ghid-Educatie-Globala.pdf

Centrul de Resurse pentru Participare Publică: https://cere.ong/informatii-utile/

Asociația A.R.T. Fusion
Iulie 2021 
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Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 


