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Termeni si definiții utilizate: 

Coordoná1, coordonez, vb. I. Tranz. A pune de acord părțile unui tot, a îndruma în sens unitar o serie de 

activități desfășurate în vederea aceluiași scop. 

Mapare: Inventariere, Ierarhizare si relaționare relativă între documentele de importanță strategică după 

diferite criterii:  

- Domenii majore: Dezvoltare Umană, Resurse, Sistemele Pământului și Guvernare; 

- Tipul de document Strategic: coordonare, sectorial, intersectorial; 

- Tipul de document programatic: Strategie,  Plan, Program, etc;  

- Nivelul de acțiune: Global, European, Național; 

- Gradul de implementare: Adoptat în sensul de publicare in Monitorul Oficial; Draft, Proiect, 

Studiu. 

- Perioada de acțiune;  

- Document de importanță Strategică pentru SNDD 2030: document publicat în Monitorul Oficial, 

asumat de structuri ale administrației publice centrale; 

- Gradul de angajare al Guvernului: în concordanță cu prioritățile asumate de Guvern, 

deconectate / neraportate; 

 

Maparea datelor este procesul prin care informația este localizata si transferata cu ajutorul software-ului 

intr-un format corect2.  

Grad de acoperire (strategică): o măsură a interconectării SNDD 2030 documente cu caracter strategic 

de importanță majoră, armonizat prin același scop la nivel de obiectiv, țintă/indicator/măsură.  

Interconectare (strategică): legarea a mai multe strategii anterior independente, în relații de management 

strategic de coordonare, dependență, subordonare, colaborare, comunicare, leadership, etc.  în vederea 

creșterii acțiunii sinergice pentru construirea scopului comun, respectiv ”dezvoltarea durabilă”.  

 

 

 

 
1 https://dexonline.ro/definitie/coordonare 
2 https://www.ediconnect.ro/o-scurta-introducere-la-procesul-de-mapare-a-datelor/ 



 

 
 

 

 

 

    

Baze de date input:  

Baza de date Strategii DDD din Sursa 1 (subcapitol 1.1.1), cu numele de Repartizarea 

dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019. ”România Durabilă- Dezvoltarea cadrului strategic și 

instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030”, 

coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, POCA 2014-2020, cod SIPOCA 613, 

gg.gov.ro/new/23-08-2019-proiect-romania-durabila-dezvoltarea-cadrului-strategic-si-institutional-

pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030-cod-

sipoca-613/. 

 

 

 

 

Baza de date Strategii UCS din Sursa 2: situl SGG - STRATEGII STRUCTURATE PE DOMENII DE 

ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/  

 

Baza de date INDACO Lege5 documente strategice oficiale publicate în Monitorul Oficial din Sursa 

3: INDACO Lege5. Este constituită o bază de date extinsă cu documente strategice 332 de itemi în vederea 

validării documentelor din Baza de date Strategii DDD. 

 

Baze de date ouput:  

Baza de date Strategii DDD mapată transferată în format SPSS, cu structură îmbogățită, armonizată 

cu Baza de date Strategii UCS și Baza de date INDACO Lege5.   

 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
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Tabel 1 – Progresul în Dezvoltarea Durabilă a României (2018/2008) (indicatori ORIZONT 2020) 

OBIECTIV ORIZONT 2020 Indicator propus  Dimensiune 
Valoare 

2008 

Valoare 

2018/19 

(val.curenta/v

al.de 

baza)*100 

Ritm 

mediu 

anual 

OBIECTIVUL 

1 FARA 

SARACIE  

1. Stabilirea unor standarde durabile 

de calitate și de cost pentru toate 

serviciile sociale, vizând în mod 

special pe cele destinate grupurilor 

vulnerabile, mobilitatea socială; 

monitorizarea anuală efectivă a 

rezultatelor pe baza acestor indicatori 

Cheltuielile cu 

prestaţiile sociale pe 

funcţii de protecţie 

socială (ESSPROS) 

Social 

72942 140226 192,2 

6728,4 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Stabilirea unor standarde durabile 

de calitate și de cost pentru toate 

serviciile sociale, vizând în mod 

special pe cele destinate grupurilor 

vulnerabile, mobilitatea socială; 

monitorizarea anuală efectivă a 

rezultatelor pe baza acestor indicatori 

Cheltuieli pentru 

protecţia socială a 

persoanelor cu 

handicap 

neinstitutionalizate 

Social 

     0 

1. Stabilirea unor standarde durabile 

de calitate și de cost pentru toate 

serviciile sociale, vizând în mod 

special pe cele destinate grupurilor 

vulnerabile, mobilitatea socială; 

monitorizarea anuală efectivă a 

rezultatelor pe baza acestor indicatori 

Standardul minim de 

cost pentru serviciile 

sociale, aprobat la 

nivel național, pe 

grupuri vulnerabile  

Social 

619113 1825759 294,9 120664,6 
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2. Dezvoltarea unui sistem național de 

indicatori de incluziune socială prin 

integrarea tuturor bazelor de date din 

sfera asistenței sociale în regim 

digitalizat care să țină cont de 

mobilitatea socială; monitorizarea 

anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori 

Rata riscului de 

sărăcie sau excluziune 

socială (AROPE), 

după statutul 

ocupațional 

Social 

52 41 78,8 -1,1 

2. Dezvoltarea unui sistem național de 

indicatori de incluziune socială prin 

integrarea tuturor bazelor de date din 

sfera asistenței sociale în regim 

digitalizat care să țină cont de 

mobilitatea socială; monitorizarea 

anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori 

Rata riscului de 

sărăcie sau excluziune 

socială (AROPE), pe 

regiuni de dezvoltare 

Social 

44,2 31,2 70,6 -1,3 
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2. Dezvoltarea unui sistem național de 

indicatori de incluziune socială prin 

integrarea tuturor bazelor de date din 

sfera asistenței sociale în regim 

digitalizat care să țină cont de 

mobilitatea socială; monitorizarea 

anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori 

Rata riscului de 

sărăcie sau excluziune 

socială (AROPE), pe 

sexe si grupe de vârstă 

Social 

45,3 33 72,8 -1,23 

3. Stimularea participării pe piața 

muncii a persoanelor apte de muncă 

aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de 

consiliere și asistență socială 

Persoane descurajate 

în a mai găsi un loc de 

muncă pe grupe de 

vârstă și medii de 

rezidență 

Social 

107812 47042 43,6 -6077 

3. Stimularea participării pe piața 

muncii a persoanelor apte de muncă 

aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de 

consiliere și asistență socială 

Persoane descurajate 

în a mai găsi un loc de 

muncă pe grupe de 

vârstă și sexe 

Social 

107812 47042 43,6 -6077 
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3. Stimularea participării pe piața 

muncii a persoanelor apte de muncă 

aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de 

consiliere și asistență socială 

Persoane aflate in risc 

de sărăcie sau 

excluziune socială, pe 

sexe 

Social 

9115000 6073000 66,6 -304200 

OBIECTIVUL 

2: FOAMETE 

ZERO 

1. Dezvoltarea unor programe pentru 

promovarea consumului de alimente 

sănătoase 

Valoarea productiei de 

fructe si legume 
Economic 

3820 5970 156,3 215 

2. Continuarea Programului Național 

de Reabilitare a Infrastructurii 

Principale de Irigații din România 

Dinamica 

Amenajărilor de 

Îmbunătățirii Funciare 

- Irigații 

Economic 

3157041 3152446 99,9 -459,5 

3. Susținerea producției și 

diversificarea speciilor autohtone cu 

valoare genetică ridicată, dar deficitare 

pe piața internă, în domenii precum 

legumicultura, creșterea efectivelor la 

rasele valoroase de suine, taurine și 

bivoli, sectorul avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, apicultură, 

pescuit și acvacultură, inclusiv prin 

stimularea cercetării-dezvoltării în 

domeniul agro-alimentar 

Alocarea bugetară  a 

sumelor  pentru 

activitatea de 

cercetare-dezvoltare în  

agricultură 

Economic 

184,19 66,4 36,0 -11,779 
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3. Susținerea producției și 

diversificarea speciilor autohtone cu 

valoare genetică ridicată, dar deficitare 

pe piața internă, în domenii precum 

legumicultura, creșterea efectivelor la 

rasele valoroase de suine, taurine și 

bivoli, sectorul avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, apicultură, 

pescuit și acvacultură, inclusiv prin 

stimularea cercetării-dezvoltării în 

domeniul agro-alimentar 

Cheltuieli din sectorul 

mediului de afaceri 

pentru activitatea de 

cercetare dezvoltare 

din agricultură, pe 

surse de finanțare 

Economic 

125,19 18,54 14,8 -10,665 

3. Susținerea producției și 

diversificarea speciilor autohtone cu 

valoare genetică ridicată, dar deficitare 

pe piața internă, în domenii precum 

legumicultura, creșterea efectivelor la 

rasele valoroase de suine, taurine și 

bivoli, sectorul avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, apicultură, 

pescuit și acvacultură, inclusiv prin 

stimularea cercetării-dezvoltării în 

domeniul agro-alimentar 

Dependența  

producției animale 
Economic 

0,31 0,39 125,8 0,008 

4. Creșterea numărului de produse 

recunoscute la nivel european / 

atestate tradițional / atestate ca rețete 

consacrate 

Numarul de produse 

agricole si alimentare 

recunoscute la nivel 

european 

Economic 

60 78 130,0 1,8 
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4. Creșterea numărului de produse 

recunoscute la nivel european / 

atestate tradițional / atestate ca rețete 

consacrate 

Produse atestate 

traditional 
Economic 

353 96 27,2 -25,7 

5. Susținerea și atragerea tinerilor 

fermieri 

Valoarea investitiilor 

destinate sprijinului 

pentru instalarea 

tinerilor fermieri 

Economic 2843537,7 2108047,1 

74,1 

-

73549,06 

6. Creșterea numărului de fermieri 

activi înregistrați în sistemul de 

agricultură ecologică și creșterea 

suprafeței agricole certificate ecologic 

Suprafața agricolă 

utilizată cultivată 

ecologic 

Economic 

140132 395228 282,0 25509,6 

6. Creșterea numărului de fermieri 

activi înregistrați în sistemul de 

agricultură ecologică și creșterea 

suprafeței agricole certificate ecologic 

Numărul total de 

operatori certificați în 

agricultura ecologică 

Economic 

2901 9821 338,5 692 

8. Promovarea bunelor practici 

agricole pentru prevenirea și 

combaterea poluării solului 

Ponderea suprafetei 

agricole ecologice in 

suprafata agricola 

totala pe clasa de 

activități de protecția 

mediului CEPA 4.  

Mediu 

1 2,6 260,0 0,16 
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8. Promovarea bunelor practici 

agricole pentru prevenirea și 

combaterea poluării solului 

Suprafata terenurilor 

amenajate cu lucrari 

de ameliorare si 

combaterea eroziunii 

solului 

Mediu 

2137828 2145467 100,4 763,9 

OBIECTIVUL 

3: 

SĂNĂTATE 

ȘI 

BUNĂSTARE 

1. Promovarea educației în sănătate, a 

prevenției și a unui mod de viață 

sănătos  

Ponderea cheltuielilor 

curente pentru 

prevenție în totalul 

cheltuielilor curente de 

sănătate 

Social 

1,31 1,42 108,4 0,011 

1. Promovarea educației în sănătate, a 

prevenției și a unui mod de viață 

sănătos  

Speranţa de viaţă 

sănătoasă la naştere, 

pe sexe 

Social 

61,5 59,4 96,6 -0,21 

2. Inițierea unui program național 

pentru susținerea serviciilor de 

îngrijire de lungă durată pentru 

persoanele vârstnice sau cu dizabilități 

Persoane adulte 

ingrijite în centre de 

asistență specială ale 

autorității naționale 

pentru persoanele cu 

handicap  

Social 

19423 19468 100,2 4,5 

2. Inițierea unui program național 

pentru susținerea serviciilor de 

îngrijire de lungă durată pentru 

persoanele vârstnice sau cu dizabilități 

Numarul total de 

servicii sociale 

licențiate care 

functionau la sfârșitul 

anului  

Social 

343 503 146,6 16 
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3. Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii sănătății publice la 

media standardelor UE, cu accent și pe 

zona rurală, inclusiv susținerea 

cercetării în medicină 

Numărul paturilor de 

spital pentru internare 

continuă din România 

care revin, în medie, la 

1000 locuitori 

Social 

6,7 6,9 103,0 0,02 

3. Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii sănătății publice la 

media standardelor UE, cu accent și pe 

zona rurală, inclusiv susținerea 

cercetării în medicină 

Nivelul investitiilor 

nete în domeniul 

sănătate și asistență 

socială  

Social 

1223,5 1485,2 121,4 26,17 

4. Implementarea unui sistem 

transparent și fiabil de pătrundere și 

gestionare a medicamentelor, 

dispozitivelor, aparaturii și tehnicii 

medicale pe piața din România, pentru 

creșterea accesului populației la 

tehnologii de diagnostic și tratament 

cât mai noi și performante 

Ponderea nașterilor cu 

asistență la naștere pe 

medii de rezidență 

Social 

98,7 95,9 97,2 -0,28 

5. Ameliorarea capacității de 

diagnostic și tratament prin 

implementarea serviciilor de E-

sănătate; dezvoltarea operațiunilor de 

screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact 

Procentul femeilor cu 

vârste cuprinse între  

25-64 ani care au 

beneficiat de screening 

pentru cancer cervical 

Social 

1,6 2,6 162,5 0,1 
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asupra sănătății publice (diferite forme 

de cancer, diabet, afecțiuni 

cardiovasculare și respiratorii), 

screening pre-concepțional, prenatal și 

neonatal; screening pentru boli 

infecțioase, inclusiv cele cu transmisie 

sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, 

tuberculoză) 

in cadrul Programelor 

Naționale 

5. Ameliorarea capacității de 

diagnostic și tratament prin 

implementarea serviciilor de E-

sănătate; dezvoltarea operațiunilor de 

screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact 

asupra sănătății publice (diferite forme 

de cancer, diabet, afecțiuni 

cardiovasculare și respiratorii), 

screening pre-concepțional, prenatal și 

neonatal; screening pentru boli 

infecțioase, inclusiv cele cu transmisie 

sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, 

tuberculoză) 

Incidenţa tuberculozei, 

hepatitei virale și 

sifilisului 

Social 

91,1; 23,5, 

19,5 48,2;19,1;3,1 

progres net la 

toate cele trei 

boli in privinta 

incidentei! - 
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5. Ameliorarea capacității de 

diagnostic și tratament prin 

implementarea serviciilor de E-

sănătate; dezvoltarea operațiunilor de 

screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact 

asupra sănătății publice (diferite forme 

de cancer, diabet, afecțiuni 

cardiovasculare și respiratorii), 

screening pre-concepțional, prenatal și 

neonatal; screening pentru boli 

infecțioase, inclusiv cele cu transmisie 

sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, 

tuberculoză) 

Incidenţa SIDA, pe 

sexe 
Social 

1,7 1,8 105,9 0,01 

7. Reglementarea prin lege a 

controlului asupra producerii, 

importului și comercializării 

suplimentelor alimentare 

Comertul exterior cu 

Provitamine și 

vitamine, naturale sau 

obținute prin sinteză  

in relatie cu tarile din 

zona extra-UE 

Economic 

11371,2 20149,1 177,2 877,7851 
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OBIECTIVUL 

4:                       

EDUCAȚIE 

DE 

CALITATE 

1. Creşterea accesului la o educaţie 

incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a 

curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social 

garantat, crearea cadrului normativ 

pentru serviciile de educaţie timpurie 

Gradul de cuprindere 

în învățământ a 

populației de vârstă 

școlară, pe sexe 

Social 

85,9 72,2 84,1 -1,37 

1. Creşterea accesului la o educaţie 

incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a 

curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social 

garantat, crearea cadrului normativ 

pentru serviciile de educaţie timpurie 

Proporția copiilor și 

tinerilor la finalul 

învățământului 

secundar inferior, care 

înregistrează nivelul 

minim de competențe 

Social 

56,28 56,31 100,1 0,003 
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2. Promovarea culturii antreprenoriale 

și a deprinderilor necesare în tot 

sistemul de educație prin reînființarea 

și/sau modernizarea atelierelor școlare 

în învățământul profesional și 

tehnologic; organizarea de concursuri 

antreprenoriale bazate pe proiecte cu 

aplicare practică în și între unitățile de 

învățământ; încurajarea activităților de 

mentorat voluntar și a parteneriatelor 

cu mediul de afaceri pe plan local; 

extinderea societăților antreprenoriale 

studențești și încurajarea conlucrării 

acestora cu agenții economici pe bază 

de contract prin dezvoltarea de 

parteneriate între universități și 

reprezentanții mediului antreprenorial 

Numărul atelierelor 

școlare, pe niveluri de 

educație 

Social 

6669,00 4690 70,3 -197,9 

3. Modernizarea infrastructurii în 

domeniul educației și formării 

profesionale conform standardelor UE 

pentru întregul ciclu educațional, de la 

educația timpurie ante-preșcolară la 

studiile post-doctorale și învățarea pe 

tot parcursul vieții pentru dobândirea 

de cunoștințe și deprinderi relevante 

pe piața muncii și asigurarea egalității 

de șanse indiferent de statut social, 

Rata de participare a 

adulților la programe 

de învățare pe tot 

parcursul vieții 

Social 

1,6 1,3 81,3 -0,03 
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sex, religie, etnie sau capacități 

psihomotorii, îmbunătățirea 

coeficienților din formula de finanțare 

astfel încât să sprijine mai mult școlile 

dezavantajate 

3. Modernizarea infrastructurii în 

domeniul educației și formării 

profesionale conform standardelor UE 

pentru întregul ciclu educațional, de la 

educația timpurie ante-preșcolară la 

studiile post-doctorale și învățarea pe 

tot parcursul vieții pentru dobândirea 

de cunoștințe și deprinderi relevante 

pe piața muncii și asigurarea egalității 

de șanse indiferent de statut social, 

sex, religie, etnie sau capacități 

psihomotorii, îmbunătățirea 

coeficienților din formula de finanțare 

astfel încât să sprijine mai mult școlile 

dezavantajate 

Numărul sălilor de 

clasă (cabinete 

școlare/amfiteatre), pe 

niveluri de educație  

Social 

126478 145305 114,9 1882,7 
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4. Stabilirea cadrului normativ pentru 

desfășurarea programelor de formare 

continuă și stimularea participării la 

asemenea programe; înființarea 

centrelor comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; 

cointeresarea companiilor în 

sprijinirea înrolării angajaților în 

asemenea programe 

Rata de participare a 

adulților (25-64 de 

ani) la  educație și 

formare profesională 

Social 

1,6 1,3 81,3 -0,03 

OBIECTIVUL 

5: 

EGALITATE 

DE GEN 

1. Organizarea de campanii de 

informare și sensibilizare privind 

partajarea echitabilă a 

responsabilităților în cadrul 

gospodăriei și familiei, îmbunătățirea 

serviciilor sociale relevante și 

concilierea obligațiilor profesionale cu 

viața personală și de familie având ca 

obiect creșterea implicării bărbaților în 

viața de familie și frecventarea 

cursurilor pentru tineri părinți 

Proporția femeilor în 

posturi de conducere. 
Social 

31,5 33,6 106,7 0,21 
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1. Organizarea de campanii de 

informare și sensibilizare privind 

partajarea echitabilă a 

responsabilităților în cadrul 

gospodăriei și familiei, îmbunătățirea 

serviciilor sociale relevante și 

concilierea obligațiilor profesionale cu 

viața personală și de familie având ca 

obiect creșterea implicării bărbaților în 

viața de familie și frecventarea 

cursurilor pentru tineri părinți 

O5_Z1_Populația 

inactivă  ca urmare a 

desfășurării 

responsabilităților 

familiale, pe sexe, ca 

procent din populația 

inactivă de vârstă 15-

64 de ani 

Social 

1,3; 27,2 3,0;36,6 

situatie relativ 

stationara fata 

de anul de 

baza; usoara 

crestere pentru 

femei; - 

3. Crearea unui sistem integrat de 

monitorizare și raportare privind 

cazurile de violență domestică 

O5_Z3_Numarul de 

cazuri de violenta 

domestica raportate 

Social 

    #DIV/0! 0 

4. Includerea perspectivei de gen în 

programa școlară și în manuale; 

organizarea unor campanii de 

informare și sensibilizare pentru 

combaterea stereotipurilor de gen în 

rândul tinerilor 

Rata de părăsire 

timpurie a sistemului 

educaţional pe sexe 

Social 

18,8;17,7 14,9;15,8 #VALUE! - 

4. Includerea perspectivei de gen în 

programa școlară și în manuale; 

organizarea unor campanii de 

informare și sensibilizare pentru 

combaterea stereotipurilor de gen în 

rândul tinerilor 

Rata de părăsire 

timpurie a sistemului 

educaţional pe medii 

de rezidență 

Social 

8,5;31,9 7,9;22,0 

Imbunatatire 

suficient de 

semnificativa 

a performantei  

la nivelul - 
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ambelor medii 

rezidentiale 

5. Monitorizarea implementării 

dispozițiilor legale privind sănătatea 

sexuală și reproductivă și organizarea 

de campanii de informare pentru 

prevenirea și combaterea abuzurilor 

sexuale și respectarea drepturilor la 

nediscriminare și identitate 

Numărul infracțiunilor 

de viol (soluționate 

sau declinate 

Parchetului)  

Social 

1016 1087 107,0 7,1 

OBIECTIVUL 

6:                                                  

APĂ 

CURATĂ ȘI 

SANITAȚIE 

3. Asigurarea accesului la apă potabilă 

și la canalizare în zonele periferice ale 

orașelor; sprijinirea racordării unui 

număr sporit de gospodării la aceste 

rețele prin grija autorităților locale 

Populația conectată la 

sistemul public de 

alimentare cu apă 

Social 

11.336.676 13.515.626 119,2 217895 

3. Asigurarea accesului la apă potabilă 

și la canalizare în zonele periferice ale 

orașelor; sprijinirea racordării unui 

număr sporit de gospodării la aceste 

rețele prin grija autorităților locale 

Populatia conectată la 

canalizare 
Social 

9237891 10293241 111,4 105535 
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3. Asigurarea accesului la apă potabilă 

și la canalizare în zonele periferice ale 

orașelor; sprijinirea racordării unui 

număr sporit de gospodării la aceste 

rețele prin grija autorităților locale 

Ponderea persoanelor 

care nu au nici baie, 

nici duș și nici grup 

sanitar  în locuinţă, 

după statutul de 

sărăcie 

Social 

40,8 22,4 54,9 -1,84 

  

3. Menținerea unui mix energetic 

optim prin valorificarea resurselor 

proprii, diversificarea surselor de 

import și a destinațiilor de export, 

modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, 

promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie 

cu emisii reduse de carbon 

Comertul exterior al 

României  cu energie 

electrică 

Economic 

229,9 -141,3 -61,5 -37,12 
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3. Menținerea unui mix energetic 

optim prin valorificarea resurselor 

proprii, diversificarea surselor de 

import și a destinațiilor de export, 

modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, 

promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie 

cu emisii reduse de carbon 

Comertul exterior al 

României cu gaze 

naturale 

Economic 

-1325,8 -597,5 45,1 72,83 

3. Menținerea unui mix energetic 

optim prin valorificarea resurselor 

proprii, diversificarea surselor de 

import și a destinațiilor de export, 

modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, 

promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie 

cu emisii reduse de carbon 

Ponderea energiei 

regenerabile în 

consumul final brut de 

energie pe sector 

Economic 

20,2 23,9 118,3 0,37 
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3. Menținerea unui mix energetic 

optim prin valorificarea resurselor 

proprii, diversificarea surselor de 

import și a destinațiilor de export, 

modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, 

promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie 

cu emisii reduse de carbon 

Ponderea vehiculelor 

electrice în totalul 

parcului de vehicule  

Economic 

0,1 3,4 3400,0 0,33 

4. Consolidarea politicii de eficiență 

energetică și protecția consumatorilor 

Productia de bunuri și 

servicii pentru 

economisirea și 

gestionarea căldurii 

Economic 

4649 10725 230,7 607,6 

5. Reducerea cu 19% a consumului 

intern de energie primară 

Consumul de energie 

primară 
Economic 37.320 32.578 

87,3 

-

474,2216 

OBIECTIVUL 

8:                  

MUNCĂ 

DECENTĂ ȘI 

CREȘTERE 

ECONOMICĂ 

1. Continuarea creării premiselor 

pentru aderarea la Zona Euro prin 

politici monetare prudente şi măsuri de 

sprijinire a productivității și 

competitivității economiei românești 

Rata anuală de creștere 

a PIB real pe cap de 

locuitor 

Economic 

11,1 4,4 39,6 -0,67 

1. Continuarea creării premiselor 

pentru aderarea la Zona Euro prin 

politici monetare prudente şi măsuri de 

sprijinire a productivității și 

competitivității economiei românești 

Venitul National Brut 

ca pondere în PIB 
Economic 

98,4 98,6 100,2 0,02 
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1. Continuarea creării premiselor 

pentru aderarea la Zona Euro prin 

politici monetare prudente şi măsuri de 

sprijinire a productivității și 

competitivității economiei românești 

Rata de creștere a 

productivității muncii 

pe persoană ocupată 

Economic 

10,8 4,1 38,0 -0,67 

2. Sprijinirea activității întreprinderilor 

mici și mijlocii, a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor prin încurajarea și 

susținerea financiară a start-up-urilor 

Ponderea investițiilor 

nete a IMM-urilor în 

totalul investițiilor 

nete 

Economic 

58,4 57,9 99,1 -0,05 

2. Sprijinirea activității întreprinderilor 

mici și mijlocii, a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor prin încurajarea și 

susținerea financiară a start-up-urilor 

Structura pe surse de 

finantare a IMM-urilor 

(% surse proprii-nota 

CG) 

Economic 

84,8 91,3 107,7 0,65 
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3. Inițierea unor programe de formare 

profesională de bază cu finanțare UE 

în corelare cu cerințele pieței muncii, 

cu accent pe segmentele tinere sau 

social vulnerabile ale populației 

Rata tinerilor 

neocupaţi care nu 

urmează nicio formă 

de educaţie sau de 

instruire (NEET) pe 

sexe                                                                                                                                                                                                                           

Economic 

9,6;15,4 11,5;17,9   

3. Inițierea unor programe de formare 

profesională de bază cu finanțare UE 

în corelare cu cerințele pieței muncii, 

cu accent pe segmentele tinere sau 

social vulnerabile ale populației 

Rata tinerilor 

neocupaţi care nu 

urmează nicio formă 

de educaţie sau de 

instruire (NEET) pe 

medii de rezidență                                                                                                                                                                                                                     

Economic 

9,7;15,9 11,2;17,7   
4. Încurajarea încheierii de contracte 

de muncă cu orar flexibil și / sau 

telemuncă / teleworking (munca de la 

distanță); asigurarea de facilități și 

servicii de sprijin pentru îngrijirea 

copiilor și a membrilor de familie 

aflați în întreținere 

Persoane angajate care 

lucrează de acasă ca 

procent din total 

angajați, pe sexe 

Economic 

0,4 0,8 200,0 0,04 
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5. Elaborarea și punerea în aplicare a 

unui program coerent pentru 

dezvoltarea turismului, inclusiv a 

agroturismului, generator de locuri de 

muncă și venituri considerabile, prin 

îmbunătățirea infrastructurii și căilor 

de acces la obiectivele turistice, 

profesionalizarea personalului și 

valorificare înțeleaptă  a tradițiilor 

culturale și specificului național 

O8_Z5_Nr. de locuri 

de muncî in industriile 

turismului 

Economic 

24548 26049 106,1 150,1 

5. Elaborarea și punerea în aplicare a 

unui program coerent pentru 

dezvoltarea turismului, inclusiv a 

agroturismului, generator de locuri de 

muncă și venituri considerabile, prin 

îmbunătățirea infrastructurii și căilor 

de acces la obiectivele turistice, 

profesionalizarea personalului și 

valorificare înțeleaptă  a tradițiilor 

culturale și specificului național 

Structuri de primire 

turistică cu funcțiuni 

de cazare turistică pe 

tipuri de structuri 

Economic 

4840 8610 177,9 377 
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OBIECTIVUL 

9: 

INDUSTRIE, 

INOVAȚIE ȘI 

INFRASTRU

CTURĂ 

1. Îmbunătățirea conectivității între 

localități și regiuni prin sporirea 

ponderii drumurilor județene și 

comunale modernizate la 61% în 2020 

(în comparație cu 39,4% în 2016) 

Ponderea drumurilor 

județene și comunale 

modernizate  în totalul 

rețelei de drumuri, pe  

regiuni;   

Economic 

34 55,5 163,2 2,15 

2. Încurajarea și sprijinirea, în condiții 

de egalitate, a investițiilor străine 

directe ca și a eforturilor investiționale 

proprii ale capitalului autohton cu 

accent pe sectoarele de înaltă și medie 

tehnicitate, creatoare de valoare 

adăugată sporită și care înglobează 

realizările de ultimă ora ale cercetării 

și dezvoltării tehnologice moderne, 

inclusiv în domeniul industriei de 

apărare 

Procent din PIB alocat 

pentru investitii, pe 

sectoare institutionale 

Economic 

37,3 23,6 63,3 -1,37 
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2. Încurajarea și sprijinirea, în condiții 

de egalitate, a investițiilor străine 

directe ca și a eforturilor investiționale 

proprii ale capitalului autohton cu 

accent pe sectoarele de înaltă și medie 

tehnicitate, creatoare de valoare 

adăugată sporită și care înglobează 

realizările de ultimă ora ale cercetării 

și dezvoltării tehnologice moderne, 

inclusiv în domeniul industriei de 

apărare 

Forța de muncă 

implicată în producția 

de înaltă și medie 

tehnologie 

Economic 

23,8 27,9 117,2 0,41 

3. Creșterea bugetului alocat cercetării 

cu aproximativ 30% anual, cu 

asigurarea unei distribuții bugetare 

echilibrate, destinate susținerii atât a 

cercetării aplicative și inovării, a 

cercetării fundamentale și de frontieră, 

cu accent pe domeniile de specializare 

inteligentă / cu potențial de creștere 

Cheltuieli totale cu 

activitati de cercetare-

dezvoltare ca procent  

din PIB 

Economic 

0,57 0,51 89,5 -0,006 
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3. Creșterea bugetului alocat cercetării 

cu aproximativ 30% anual, cu 

asigurarea unei distribuții bugetare 

echilibrate, destinate susținerii atât a 

cercetării aplicative și inovării, a 

cercetării fundamentale și de frontieră, 

cu accent pe domeniile de specializare 

inteligentă / cu potențial de creștere 

Cifra de afaceri din 

inovare ca procent din 

cifra de afaceri totală 

Economic 

14,9 4,7 31,5 -1,02 

OBIECTIVUL 

10: 

INEGALITĂȚ

I REDUSE 

1. Reducerea polarizării sociale prin 

asigurarea creșterii constante, pe bază 

anuală, a veniturilor mici, alocațiilor 

pentru copii, tineri, vârstnici și 

persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri 

vulnerabile sau defavorizate într-un 

cuantum superior celui mediu pe 

economie 

Coeficientul Gini     Social 

35,9 34,8 96,9 -0,11 
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1. Reducerea polarizării sociale prin 

asigurarea creșterii constante, pe bază 

anuală, a veniturilor mici, alocațiilor 

pentru copii, tineri, vârstnici și 

persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri 

vulnerabile sau defavorizate într-un 

cuantum superior celui mediu pe 

economie 

Rata sărăciei relative 

pe grupe de vârstă şi  

sexe 

Social 

23,6 23,8 100,8 0,02 

1. Reducerea polarizării sociale prin 

asigurarea creșterii constante, pe bază 

anuală, a veniturilor mici, alocațiilor 

pentru copii, tineri, vârstnici și 

persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri 

vulnerabile sau defavorizate într-un 

cuantum superior celui mediu pe 

economie 

Rata sărăciei relative 

pe regiuni de 

dezvoltare 

Social 

22,9 22,9 100,0 0 
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1. Reducerea polarizării sociale prin 

asigurarea creșterii constante, pe bază 

anuală, a veniturilor mici, alocațiilor 

pentru copii, tineri, vârstnici și 

persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri 

vulnerabile sau defavorizate într-un 

cuantum superior celui mediu pe 

economie 

Nivelul ocupării pe 

piața muncii, pe grad 

de urbanizare 

Social 

14,4 19 131,9 0,46 

2. Sprijinirea dezvoltării activităților 

economice productive în mediul rural, 

pe lângă cele agricole, prin încurajarea 

antreprenoriatului, asigurarea 

accesului la internet pentru munca de 

la distanță, accesul sporit la serviciile 

de microfinanțare 

Pondrerea personalului 

care utilizează PC 

conectat la internet pe 

domenii 

Economic 

35,05 51,5 146,9 1,645 

OBIECTIVUL 

11: ORAȘE ȘI 

COMUNITĂȚ

I DURABILE 

3. Pregătirea din vreme a unor planuri 

de contingență pentru prevenirea și 

limitarea efectelor previzibile ale 

schimbărilor climatice 

Cheltuieli pentru 

protectia mediului 

pentru domeniul de 

mediu, protecția 

aerului și a climatului 

ca procent în PIB 

Mediu 

0,25 0,32 128,0 0,007 
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3. Pregătirea din vreme a unor planuri 

de contingență pentru prevenirea și 

limitarea efectelor previzibile ale 

schimbărilor climatice 

Investitii pentru 

protectia mediului 

pentru domeniul de 

mediu. protecția 

aerului si a climatului 

ca procent în PIB 

Mediu 

0,14 0,1 71,4 -0,004 

4. Îmbunătățirea calității aerului 

Productia de bunuri si 

servicii de mediu 

pentru protecția 

aerului înconjurător și 

a climei 

Mediu 

49509,73 29940,69 60,5 

-

1956,904 

4. Îmbunătățirea calității aerului 

Emisii de gaze cu 

efect de seră, pe 

activități CAEN Rev.2 

Mediu 136.737 102.027 

74,6 

-

3470,972 

4. Îmbunătățirea calității aerului 

Decese cauzate de 

afecţiuni respiratorii şi 

cadiovasculare 

Mediu 

165447 162931 98,5 -251,6 

4. Îmbunătățirea calității aerului 

Emisiile medii de 

CO2/km care provin 

din transportul cu 

autovehicule noi 

Mediu 

156 121,5 77,9 -3,45 

7. Promovarea unui set de măsuri 

teritoriale pentru zonele urbane în 

vederea dezvoltării acelor funcții și 

echipamente care pot asigura creșterea 

Rata de 

supraaglomerare dupa 

statutul de sărăcie 

Economic 

54,8 45,8 83,6 -0,9 
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competitivității orașelor la nivel 

european și internațional 

7. Promovarea unui set de măsuri 

teritoriale pentru zonele urbane în 

vederea dezvoltării acelor funcții și 

echipamente care pot asigura creșterea 

competitivității orașelor la nivel 

european și internațional 

Rata deprivării severe 

de locuire după 

statutul de sărăcie 

Economic 

29,1 14,2 48,8 -1,49 

7. Promovarea unui set de măsuri 

teritoriale pentru zonele urbane în 

vederea dezvoltării acelor funcții și 

echipamente care pot asigura creșterea 

competitivității orașelor la nivel 

european și internațional 

Soldul balantei 

comerciale pe judete 
Economic 

-23515 -17298 73,6 621,7 

7. Promovarea unui set de măsuri 

teritoriale pentru zonele urbane în 

vederea dezvoltării acelor funcții și 

echipamente care pot asigura creșterea 

competitivității orașelor la nivel 

european și internațional 

Lungimea străzilor 

orășenești modernizate 
Economic 

16157 22135 137,0 597,8 
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OBIECTIVUL 

12: CONSUM 

ȘI 

PRODUCȚIE 

RESPONSABI

LE 

1. Continuarea eforturilor pe plan 

național pentru ameliorarea 

productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros 

monitorizate, în toate strategiile 

sectoriale și de dezvoltare în profil 

teritorial în vederea alinierii la 

standardele europene și pregătirii 

trecerii la modelul economiei circulare 

Productivitatea 

resurselor naturale 
Economic 

1,28 1,59 124,2 0,031 

1. Continuarea eforturilor pe plan 

național pentru ameliorarea 

productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros 

monitorizate, în toate strategiile 

sectoriale și de dezvoltare în profil 

teritorial în vederea alinierii la 

standardele europene și pregătirii 

trecerii la modelul economiei circulare 

Dependența materială Economic 

0,94 0,98 104,3 0,004 
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2. Tranziția de la modelul economic 

actual bazat pe producție și consum la 

economia circulară prin schimbarea 

mentalității prin educație, schimbarea 

comportamentului consumatorilor și 

prin dezvoltarea de mecanisme 

financiare pentru susținerea perioadei 

de tranziție 

Soldul balantei 

comerciale  
Economic 

-23515 -17298 73,6 621,7 

2. Tranziția de la modelul economic 

actual bazat pe producție și consum la 

economia circulară prin schimbarea 

mentalității prin educație, schimbarea 

comportamentului consumatorilor și 

prin dezvoltarea de 

mecanismefinanciare pentru susținerea 

perioadei de tranziție 

Rata de reciclare a 

deșeurilor 
Economic 

1,06 13,89 1310,4 1,283 
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2. Tranziția de la modelul economic 

actual bazat pe producție și consum la 

economia circulară prin schimbarea 

mentalității prin educație, schimbarea 

comportamentului consumatorilor și 

prin dezvoltarea de 

mecanismefinanciare pentru susținerea 

perioadei de tranziție 

Intensitatea materială Economic 

0,78 0,63 80,8 -0,015 

8. Ameliorarea procesului de urmărire 

statistico-economică și socială a 

modelelor de consum și de producție 

durabilă la nivel național, regional și 

local 

Consum intern de 

materiale 
Economic 

456,24 450 98,6 -0,624 

8. Ameliorarea procesului de urmărire 

statistico-economică și socială a 

modelelor de consum și de producție 

durabilă la nivel național, regional și 

local 

Valoarea producției de 

bunuri și servicii de 

mediu 

Economic 

71934 83412 116,0 1147,8 

9. Creșterea gradului de pregătire a 

societății pentru reutilizare și reciclare 

prin aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

Rata de reciclare a 

deșeurilor municipale 
Mediu 

1,06 13,89 1310,4 1,283 
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OBIECTIVUL 

13: ACȚIUNE 

ÎN 

DOMENIUL 

SCHIMBĂRI

LOR 

CLIMATICE 

1. Integrarea măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice în strategiile și 

politicile de dezvoltare sectorială și 

armonizarea lor intersectorială 

Emisii de gaze cu 

efect de seră, pe 

activități CAEN Rev.2 

Mediu 

multiplu cu 

O11Z4   #VALUE! - 

1. Integrarea măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice în strategiile și 

politicile de dezvoltare sectorială și 

armonizarea lor intersectorială 

Emisiile medii de 

CO2/km care provin 

din transportul cu 

autovehicule noi 

Mediu 

multiplu cu 

O11Z4   #VALUE! - 

2. Conștientizarea iminenței 

schimbărilor climatice atât la nivelul 

politic al instituțiilor statului, cât și în 

rândul tuturor cetățenilor, indiferent de 

vârstă 

Temperaturile medii 

anuale la nivelul 

României 

Mediu 

9,3 11,1 119,4 0,18 
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OBIECTIVUL 

14: VIAȚĂ 

ACVATICĂ 

1. Dezvoltarea colaborării 

internaționale cu statele dunărene 

pentru îmbunătățirea stării ecologice a 

apelor Dunării și reducerea impactului 

negativ al efluenților asupra 

ecosistemelor marine la vărsarea în 

Marea Neagră 

Volumul de ape uzate 

evacuate în Marea 

Neagră 

Mediu 

64 64 100,0 0 

2. Gestionarea durabilă a resurselor 

acvatice vii printr-o abordare 

ecosistemică a activităților de pescuit 

Comertul exterior al 

României cu pești și 

crustacee, moluște și 

alte nevertebrate 

acvatice  

Economic 

-97,5 -187,1 191,9 -8,96 

2. Gestionarea durabilă a resurselor 

acvatice vii printr-o abordare 

ecosistemică a activităților de pescuit 

Nivelul biomasei din 

pește provenit din 

pescuit și acvacultură 

Economic 

16286 23776 146,0 749 

4. Susținerea programelor de cercetare 

pentru protecția și conservarea ariilor 

protejate și a resurselor acvatice vii 

Suprafața arii protejate Economic 

9637599 11992882 124,4 235528,3 
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OBIECTIVUL 

15: VIAȚA 

TERESTRĂ 

3. 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 

Calitatea apelor de 

suprafață pe clase de 

calitate și pe lungime 

de cursuri de apă 

monitorizate 

Mediu 

26513 37605 141,8 1109,2 

3. 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 

Resursele de apă 

asigurate potrivit 

gradului de amenajare 

Mediu 

40132 38346 95,5 -178,6 
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3. 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 

Suprafata terenurilor 

pe care s-au executat 

regenerari artificiale  

Mediu 

     0 

3. 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 

Zone umede de 

importanță 

internațională 

Mediu 616.571 

1096640 177,9 48006,9 



  
 

 

37 
 

4. Atragerea și cointeresarea 

comunităților locale și a organizațiilor 

neguvernamentale, inclusiv a 

asociațiilor de vânătoare și pescuit 

sportiv, în acțiunile de combatere 

eficientă a braconajului, precum și de 

conservare a habitatelor sensibile și a 

biodiversității; compensarea 

pierderilor de venit ale proprietarilor 

de păduri sau de terenuri agricole 

situate în ariile naturale protejate 

Valoarea producției de 

bunuri și servicii de 

mediu pentru protecția 

biodiversității și a 

peisajului 

Mediu 

31,44 96,09 305,6 6,465 

OBIECTIVUL 

16: PACE, 

JUSTIȚIE ȘI 

INSTITUȚII 

EFICIENTE 

1. Aplicarea riguroasă a prevederilor 

legale existente privind combaterea și 

condamnarea oricăror acte de violență, 

abuz, exploatare, trafic de persoane 

sau discriminare de orice fel, 

îndeosebi în privința copiilor, femeilor 

sau persoanelor cu dizabilități, 

indiferent de rasă, religie, gen sau 

orientare sexuală 

Numărul victimelor 

traficului de persoane 
Social 

1240 334 26,9 -90,6 

4. Redactarea și începerea 

implementării unei strategii naționale 

pentru încurajarea creșterii 

demografice 

Rata sporului natural 

al populației României 
Social 

-1,4 -3,8 271,4 -0,24 
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7. Identificarea și implementarea 

soluțiilor de stimulare a digitalizării 

economiei României prin introducerea 

tehnologiilor digitale în administrația 

publică și în sfera serviciilor financiar 

bancare 

Ponderea 

întreprinderilor care au 

interacționat on-line 

cu Administrația 

publică în totalul 

întreprinderilor 

Economic 

51 71 139,2 2 

7. Identificarea și implementarea 

soluțiilor de stimulare a digitalizării 

economiei României prin introducerea 

tehnologiilor digitale în administrația 

publică și în sfera serviciilor financiar 

bancare 

Investiții în produse 

hardware la 1000 lei 

investiții nete în 

domeniul societatilor 

bancare și de asigurări 

Economic 

187,4 282,2 150,6 9,48 

8. Combaterea corupției prin toate 

mijloacele legale disponibile indiferent 

de poziția socială sau economică a 

persoanelor vizate 

Numărul persoanelor 

condamnate definitiv 

pentru infracțiuni de 

serviciu referitoare la 

luarea de mită, darea 

de mită, traficul de 

influență 

Social 

109 456 418,3 34,7 

OBIECTIVUL 

17: 

PARTENERI

ATE PENTRU 

3. Sprijinirea comunităților de români 

din străinătate prin asigurarea 

accesului la cursuri de limbă și cultură 

românească și dezvoltarea lectoratelor 

Numărul țărilor în care 

s-a predat cursul 

LCCR 

Social 

3 7 233,3 0,4 
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REALIZARE

A 

OBIECTIVEL

OR 

de limbă și literatură română în cadrul 

universităților din Europa și din lume 

3. Sprijinirea comunităților de români 

din străinătate prin asigurarea 

accesului la cursuri de limbă și cultură 

românească și dezvoltarea lectoratelor 

de limbă și literatură română în cadrul 

universităților din Europa și din lume 

Numărul beneficiarilor 

cursului LCCR 
Social 

 Nu sunt 

disponibile 

date     
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1. Maparea explicativă a sinergiilor dintre legislație - planuri/strategii sectoriale - 

ținte/obiective/indicatori – bugete 

 

1.1. Introducere 

Sinergia este definită drept coordonarea mai multor acțiuni în vederea obținerii unui rezultat comun 

cu economie de mijloace. Particularizat, prin implementarea sinergică a legislației, strategiilor ori a 

mecanismelor de finanțare din domeniul dezvoltării durabile, intervențiile pot avea un impact mai mare 

(rezultate mai bune), o  eficiență mai ridicată (un raport mai bun între costuri și beneficii) sau pot depăși 

anumite dimensiuni, care nu ar fi fost posibile printr-o abordare sectorială. Astfel, ori de câte ori ne referim 

la sinergii, întregul devine mai mult decât suma părților sale.  

Sinergiile dintre legislația, strategiile ori mecanismele de finanțare nu apar întâmplător, ci ele necesită 

planificare și eforturi direcționate spre menținerea unui nivel de conectare între demersuri separate. Aceasta 

poate presupune:  

(a) Asigurarea continuității demersurilor (Figura 1), prin dezvoltarea și menținerea unor fluxuri 

cursive intra și intersectoriale, ce permit atingerea țintelor prin utilizarea maximă a resurselor 

existente pe fiecare domeniu de acțiune.  

 

Figură 1- Sinergii prin asigurarea continuității demersurilor  

 

 

 

 

(b) Combinarea parțială a resurselor pentru a îmbunătăți eficiența (Figura 2), ce permite utilizarea 

resurselor existente în diferite domenii pentru susținerea de inițiative tematice sau pe regiuni 

geografice complementare, ce vizează împreună și ținte comune; 

Țintă 3 _ Domeniu de acțiune 3

Resurse 
5

Resurse 
6

Țintă 2_ Domeniu de acțiune 2

Resurse 3

Resurse 4

Țintă 1_ Domeniu de acțiune 1

Resurse 1 Resurse 2
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Figură 2 – Sinergii prin combinarea parțială a resurselor 

 

 

(c) Agregarea calitativă a resurselor (Figura 3), ce presupune utilizarea comună a resurselor 

existente pentru atingerea unei ținte comune; 

Figură 3 – Sinergii prin agregarea calitativă a resurselor 

 

(d) Abordarea încrucișată, ce permite învățarea din inițiative paralele sau consecutive. 

Sinergiile nu apar din întâmplare, ele necesitând planificare și gestionare activă. Ele apar prin: 

• Coordonare națională puternică care susține sinergiile între legislație, strategii și 

mecanismele de finanțare (comitete de coordonare, proceduri naționale de planificare a 

politicilor de interes comun).  

Resurse 
1

Resurse 
2

Țintă 
comună

Resurse 
3

Țintă comună

Resurse 
3

Resurse 
1

Resurse 
2
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• Planificarea investițiilor la nivel național, ce poate să presupună structurarea inițiativelor 

naționale pe diferite domenii și modelarea sinergiilor între diferitele fluxuri de finanțare.  

• Angajamentul puternic al instituțiilor celor mai puternice, ce au o forță intrinsecă de a crea 

portofolii de proiecte sinergice și de a gestiona diverse fluxuri de finanțare. Rolul lor ca hub-

uri locale de cunoaștere le permite să fie lideri de inovație și agenți de schimbare. 

Valorificarea sinergiilor pentru promovarea dezvoltării durabile nu este un proces facil. Principalele 

provocări care împiedică sau perturbă colaborarea dorită, continuitatea și progresul rapid sunt: 

1. Provocări legate de capacitățile instituționale și coordonarea națională: 

• Timpul, personalul și resursele financiare insuficiente pe toate nivelurile pot limita 

capacitatea de coordonare între legislație, strategii și mecanisme de finanțare. În alte 

cazuri, întârzierile, rezultatele sub așteptări sau dificultățile de coordonare a inițiativelor 

pot fi crea blocaj în exploatarea sinergiilor; 

• Responsabilitățile fragmentate între punctele focale afectează eficiența implementării 

proiectelor și implicit legăturile dintre fonduri. 

• Lipsa unui management sistematic al informațiilor face mai dificilă pentru alte părți 

interesate să înțeleagă, să utilizeze și să promoveze bunele practici în alte contexte. 

2. Provocări structurale și administrative: 

• Actorii implicați în construirea și implementarea legislației, strategiilor și mecanismelor 

financiare au proceduri diferite care îngreunează abordarea interinstituțională a diferitelor 

proiecte comune.  

• Discontinuitatea în aplicarea măsurilor ce implică actori diverși sau proiecte succesive.  

• Capacitatea redusă pentru asigurarea schimbul de informații, know-how-lui și 

experiențelor între instituții (și chiar în cadrul acestora). 

În evaluarea sinergiilor trebuie luată în calcul abordarea existentă la nivel de societate a relațiilor 

dintre domenii (Figura 4, 5, 6). Astfel, deși dezvoltarea durabilă solicită un nivel foarte ridicat de sinergism 

între domenii, mult timp implementarea acesteia s-a realizat secvențial, pe cele patru domenii. Ulterior, 

abordarea a trecut spre o intersectare fragilă a câte 2 domenii, pentru ca în prezent nivelul de sinergism 

solicitat să considere concomitent toate domeniile necesare pentru promovarea eficientă a măsurilor. 
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Figură 4 – Abordarea sectorială a obiectivelor dezvoltării durabile 

 

Figură 5 – Abordarea parțial integrată a obiectivelor dezvoltării durabile 
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Figură 6 – Abordarea sinergică a obiectivelor dezvoltării durabile 

 

 

1.2. Metodologie de lucru 

Pentru evaluarea sinergiilor dintre legislație, strategii și mecanisme de finanțare trebuie urmărite 

răspunsurile la următoarele întrebări cheie: 

1. Care este nivelul de sinergie existent în prezent între legislație, strategii ori mecanisme de 

finanțare din domeniile relevante pentru dezvoltarea durabilă? 

2. În ce măsură există conectori între legislație, strategii ori mecanisme de finanțare din diferite 

domenii sectoriale relevante pentru dezvoltarea durabilă, care sunt orientați planificat către 

asigurarea sinergiilor? 

3. Care sunt factorii cheie pentru valorificarea potențialului sinergic al legislației, strategiilor ori 

mecanismelor de finanțare?  

4. Care sunt obstacolele principale care reduc sinergiile dintre legislație, strategii și mecanismele 

de finanțare ? Cum pot fi depășite barierele pentru a maximiza eficiența și impactul sinergiilor? 

Evaluarea sinergiilor dintre legislație, strategii și mecanisme de finanțare relaționate cu dezvoltarea 

durabilă a presupus parcurgerea următoarelor etape : 

1. Identificarea legislației, strategiilor/planurilor și mecanismelor de finanțare relevante pentru 

implementarea dezvoltării durabile ; 
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2. Evaluarea potențialului sinergic al legislației sectoriale ; 

3. Evaluarea sinergiilor dintre strategii și planuri relevante pentru implementarea dezvoltării 

durabile, atât la nivel sectorial, cât și general ; 

4. Evaluarea sinergiilor dintre diferite programe de finanțare relevante pentru implementarea 

dezvoltării durabile. 

5. Analiza factorilor cheie necesari pentru valorificarea potențialului sinergic al legislației, 

strategiilor ori mecanismelor de finanțare. 

Identificarea legislației, strategiilor/planurilor și mecanismelor relevante s-a realizat pe baza 

evaluării calitative a documentelor. S-a considerat următoarea grilă, pentru evaluarea contribuției pentru 

implementarea conceptului de dezvoltare durabilă: 

0 – nu are o contribuție evidentă 

1 – contribuție foarte redusă 

2 – contribuție redusă 

3 – contribuție moderată 

4 – contribuție ridicată 

5 – contribuție foarte ridicată 

Toate documentele care au primit scor 0 au fost eliminate din analiză. În cazul strategiilor și 

planurilor sectoriale, au fost reținute un număr de 55 de documente. La nivelul acestora s-a realizat 

încadrarea într-un domeniu macro al dezvoltării durabile (social, economic, mediu, administrație) și s-a 

realizat corelarea cu cei 17 indicatori ai dezvoltării durabile. 

Potențialul sinergic s-a evaluat atât în interiorul domeniului (social, economic mediu, 

administrație), cât și la nivel general, utilizându-se metodologia simplificată după Pedercini et al, 2019: 

-1 – există sinergii negative care reduc semnificativ șansele de implementare a obiectivelor altor 

strategii legate de dezvoltarea durabilă 

0 – nu există sinergii legate de dezvoltarea durabilă 

+1 – există sinergii pozitive care cresc semnificativ șansele de implementare a obiectivelor altor 

strategii legate de dezvoltarea durabilă 

Prin agregarea scorurilor obținute, s-a calculat un potențial de sinergie pentru fiecare strategiei/plan 

de acțiune considerat reprezentativ. 

Utilizând software-ul MentalModeler, s-a realizat maparea sinergiilor dintre domeniile cheie ale 

dezvoltării durabile, utilizand grafice cognitive de tip fuzzy-logic. 
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1.3. Maparea explicativă a sinergiilor relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare 

Durabilă 

 

Maparea sinergiilor relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare Durabilă a fost structurată 

pe trei secțiuni, ce prezintă o relativă autonomie unele în raport cu altele: 

• Legislație, unde au fost considerate actele legislative principale în domeniile de referință 

social, protecția mediului, economic și administrativ (codurile și legile organice, precum și 

procedurile principale de autorizare). 

• Strategiile si planurile, unde au fost selectate documentele care sunt active sau care au avut 

ca perioadă de implementare intervalul 2014-2020. La nivelul acestora au fost evaluate 

obiectivele, țintele și indicatorii. 

• Programele de finanțare, unde a fost considerat cu precădere Programul Operațional 

Infrastructura Mare. 

  

1.3.1. Sinergii la nivelul legislației relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare Durabilă 

 Prin procesul de propunere, elaborare, aprobare și revizuire, legislația prezintă un potențial foarte 

ridicat de asigurare a sinergiilor, cu precădere în interiorul domeniilor sectoriale. Avizarea interministerială 

a actelor legislative importante favorizează evitarea unor contradicții în interiorul domeniului vizat și între 

diferite domenii. 

 Cu toate acestea, există puține acte legislative care promovează sinergii intersectoriale evidente, ce 

pot fi utilizate în promovarea conceptului de dezvoltare durabilă. Între acestea se remarcă în special Codul 

Fiscal, Codul Penal, Codul Civil, Codul Administrativ, Codul Silvic, Codul Muncii, Codul Comercial și 

Codul Vamal, care conțin prevederi ce sunt preluate și dezvoltate în fiecare domeniu și între domenii. La 

aceste documente se adaugă Legea amenajării teritoriului și urbanismului, Legea privind aprobarea 

realizarii construcțiilor, Legea protecției mediului, Legea privind regimul deșeurilor și a procedurile pentru 

emiterea diferitelor acte de reglementare de interes larg (de exemplu, autorizații de construcție, 

avize/acorduri/autorizații de mediu). De altfel, actele legislative care vizează proceduri de reglementare a 

diferitelor activități socio-economice, au potențialul cel mai ridicat de a promova sinergii valorificabile în 

operaționalizarea conceptului dezvoltare durabilă.  

De exemplu, procedura pentru obținerea autorizației de construcție realizează sinergia dintre diferite 

domenii intersectoriale, unele dintre acestea cu o relevanță foarte ridicată pentru promovarea dezvoltării 

durabile. Eficiența energetica, impactul asupra mediului, accesul la infrastructuri sau la substitute ale 

acestora sunt doar câteva astfel de aspecte. În aceeași categorie se încadrează procedura de obținere a 

autorizației de mediu, care are potențial de a fi utilizată și pentru promovarea de sinergii reprezentative pentru 

dezvoltarea durabilă. 

De la nivelul legilor organice, aceste sinergii tind să se concentreze pe nivel de domeniu, iar 

potențialul de a crea sinergii intersectoriale scade semnificativ. Mai mult, pe anumite domenii concurente, 

mai ales la nivelul ordinelor de ministru, crește riscul de apariție a sinergiilor negative. De exemplu, Legea 

privind protecția mediului crează numeroase sinergii către actele legislative din domeniu, acestea întărind la 
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rândul lor prin detalieri și elemente specifice, spiritul aplicării legii. În domeniul ariilor naturale protejate, 

Legea privind protecția mediului stabilește cadrul general, care este detaliat prin Legea privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, care mai departe 

este detaliată prin mai multe ordine de ministru.  

În concluzie, din analiza legislației a rezultat existența unui nivel de sinergie ridicat la nivel sectorial, 

ce pornește din legile organice.  În schimb, intersectorial, cu excepția câtorva acte legislative, nivelul de 

sinergie este mediu spre scăzut. Mai mult, concurența între diferite domenii relevante pentru dezvoltarea 

durabilă este destul de evidentă (de exemplu, agricultură-protecția mediului, silvicultură-protecția mediului, 

piscicultură-protecția mediului, construcții-protecția mediului), în multe situații generând sinergii negative 

foarte puternice.  Chiar și acolo unde există sinergii, acestea sunt valorificate insuficient și discontinuu.  

  

1.3.2. Sinergii în strategii/planuri sectoriale relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare 

Durabilă 

 

Strategiile și planurile sectoriale relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare Durabilă au 

fost selectate din lista națională a documentelor care sunt încă active (strategiile și planurile care au termen 

de implementare ulterior anului 2020) sau care au avut ca perioadă de implementare intervalul 2014-2020.  

Au fost considerate 62 de strategii și planuri relevante, distribuția lor pe domenii relevante pentru 

Planul Național pentru Dezvoltare Durabilă fiind următoarea (Figura 7): 

- 6 strategii și planuri din domeniul administrativ; 

- 21 strategii și planuri din domeniul economic; 

- 9 strategii și planuri din domeniul protecției mediului; 

- 20 strategii și planuri din domeniul social; 

- 6 strategii și planuri intersectoriale. 
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Figură 7 – Numărul de strategii și planuri relevante pentru Planul Național de Dezvoltare Durabilă  

 

Dintre acestea, 55% prezintă o relevanță ridicată și foarte ridicată pentru Planul Național pentru 

Dezvoltare Durabilă, iar 32% au o relevanță medie (Figura 8). 

Figură 8 – Nivelul de relevanță al strategiilor și planurilor pentru Planul Național de Dezvoltare 

Durabilă 

 
Toate strategiile și planurile selectate au fost conectate cu cele 17 obiective ale dezvoltării durabile, 

pentru a evidenția atât importanța lor pentru atingerea țintelor de dezvoltare durabilă, dar și potențialul lor 

de a acționa sinergic.  
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În graficul de mai jos, grosimea fiecărui domeniu este proporțională cu numărul de ODD-uri 

adresate. Cele mai puține sunt la administrație, pentru că toate cele 6 strategii fac referire la ODD 16. 

Grosimea cea mai mare este alocată strategiilor intersectoriale care fac referire la majoritatea ODD-urilor, 

ilustrând importanța lor în implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. De asemenea, abordarea cea 

mai cuprinzătoare a ODD-urilor se poate realiza prin intermediul strategiilor și politicilor din domeniul 

economic. 

Dintre ODD-uri cel mai abordat este ODD 16 (Pace, justiție și instituții eficiente), iar cele mai puțin 

abordat este ODD6 (Apă curată și sanitație) (Figura 9). 

Figură 9 – Sinergia dintre strategiile și planurile relevante pentru Planul Național de 

Dezvoltare Durabilă și obiectivele dezvoltării durabile 

 

 

 

 



 
 
 
 

50 
 

În ceea ce privește sinergiile dintre strategiile și politicile relevante (Figura 10), considerând 

obiectivele, țintele și indicatorii existenți, se observă următoarele : 

- Strategiile si planurile din domeniul protecției mediului dezvoltă : 

o  sinergii dominant pozitive cu domeniul social, întrucât obiective și ținte de mediu înalte 

ajute țintele legate de educație, piața forței de muncă, sănătatea populației. Sinergii 

negative pot apărea in ceea ce privește locuirea, unde noile ținte impun cheltuieli 

suplimentare pentru asigurarea eficienței energetice, a managementului deșeurilor, etc. 

o Sinergii dominant negative cu domeniul economic, întrucât obiectivele și țintele de mediu 

impun cheltuieli suplimentare la nivelul agenților economici existenți pentru a respecta 

obligațiile de mediu. Pentru activitățile economice noi, ce pot fi încadrate în economia 

verde și circulară, obiectivele și țintele de mediu ridicate sprijină semnificativ afacerilor 

lor, având potențial ridicat de apariția unor sinergii pozitive. 

o Sinergii dominant negative cu domeniul administrației, întrucât obiectivele și țintele de 

mediu impun obligații și cheltuieli suplimentare la nivelul administrațiilor locale. Pentru 

activitățile economice noi, ce pot fi încadrate în economia verde și circulară, obiectivele 

și țintele de mediu ridicate sprijină semnificativ afacerilor lor, având potențial ridicat de 

apariția unor sinergii pozitive. 

- Strategiile si planurile din domeniul social dezvoltă : 

o  sinergii dominant pozitive cu domeniul protecției mediului, întrucât țintele sociale legate 

de bunăstarea populației se traduc în menținerea nivelului actual al presiunilor asupra 

mediului și implicit în scăderea șanselor de atingere a acestora. Sinergii pozitive pot 

apărea in ceea ce privește educația, sănătatea ori egalitatea de șanse, care pot ajuta la 

întărirea suportului pentru punerea în aplicare a țintelor de mediu. 

o Sinergii dominant pozitive cu domeniul economic, întrucât obiectivele și țintele sociale 

sunt intrisec legate de cele din domeniul economic (ocupare, educație, etc.). Unele sinergii 

negative pot apărea pe fondul impunerii unor ținte sociale care impun abordări noi în 

domeniul economic (de exemplu, securitatea în muncă, asigurarea egalității de șanse, 

etc.). 

o Sinergii dominant negative cu domeniul administrației, întrucât obiectivele și țintele de 

mediu impun obligații și cheltuieli suplimentare la nivelul administrațiilor locale. Pentru 

activitățile economice noi, ce pot fi încadrate în economia verde și circulară, obiectivele 

și țintele de mediu ridicate sprijină semnificativ afacerilor lor, având potențial ridicat de 

apariția unor sinergii pozitive. 
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Figură 10 – Sinergiile dintre domeniile relevante pentru Planul Național de Dezvoltare Durabilă 

 

- Strategiile si planurile din domeniul economiei dezvoltă : 

o Sinergii dominant pozitive cu domeniul social, întrucât obiective și ținte din domeniul 

economic ajută la creșterea bunăstării populației. Sinergii negative pot apărea în cazul în 

care strategiile și politicile din domeniul economic promovează schimbări care presupun 

efecte negative asupra pieței forței de muncă (de exemplu, Strategia națională pentru 

minerit). 

o Sinergii dominant negative cu domeniul protecției mediului, întrucât obiectivele și țintele 

economice presupun intervenții asupra mediului ce îi pot afecta integritatea. Sinergii 

pozitive pot apărea în cazul în care strategiile și planurile din domeniul economic 

promovează obiective și ținte ce vizează scăderea impactului asupra mediului asociat 

diferitelor activități economice. Relevante în acest sens sunt Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Rurală (promovarea măsurilor agromediu, Strategia naţională a României 

privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 

pentru perioada 2016-2020 (promovarea activităților cu emisii reduse de carbon).  

o Sinergii pozitive cu domeniul administrației, întrucât obiectivele și țintele economice 

contribuie semnificativ la punerea în practică a celor legate de administrația publică.  

- Strategiile si planurile din domeniul administrației dezvoltă : 

o Sinergii pozitive cu domeniul social, întrucât obiective și ținte din domeniul administrație 

ajută la creșterea bunăstării populației.  

o Sinergii pozitive cu domeniul protecției mediului, întrucât obiectivele și țintele din 

administrație pot îmbunătăți eficiența implementării țintelor de mediu.  

o Sinergii pozitive cu domeniul economic, întrucât obiectivele și țintele din administrație 

contribuie semnificativ la eficientizarea activităților economice.  
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La fel ca în cazul legislației, strategiile și planurile relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare 

Durabilă înregistrează un nivel de sinergie ridicat în interiorul fiecărui domeniu (Figura 11).  

Figură 11  – Sinergiile dintre domeniile relevante pentru Planul Național de Dezvoltare Durabil 

 

 

Astfel : 

- strategiile și planurile din domeniul economic înregistrează un nivel de sinergie de 0.82 (maxim 

1), mai ales la nivelul obiectivelor. Țintele sunt în general destul de specifice și sunt 

particularizate pentru fiecare domeniu. Există strategii din domeniul economic, care au un nivel 
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de sinergie interdomeniu foarte ridicat (de exemplu, Planul Național de Investiții și Relansare 

Economică). 

- strategiile și planurile din domeniul protecției mediului înregistrează un nivel de sinergie de 0.81 

(maxim 1), atât la nivelul obiectivelor, cât și la nivelul indicatorilor. La nivelul tuturor strategiilor 

analizate din domeniu s-a observat existența de conectori, care ajută la îndeplinirea țintelor din 

alte strategii din domeniu. De exemplu, Strategia Națională pentru Schimbări Climatice are 

mențiuni legate de gestionarea deșeurilor, care sprijină implementarea Strategiei Naționale pentru 

Gestionarea Deșeurilor ;  

- strategiile și planurile din domeniul administrației înregistrează un nivel de sinergie de 0.77 

(maxim 1), atât la nivelul obiectivelor, cât și al indicatorilor.  

- strategiile și planurile din domeniul social înregistrează un nivel de sinergie de 0.71 (maxim 1), 

mai ales la nivelul obiectivelor. Ca în cazul domeniului economic, diversitatea mare de teme din 

interiorul domeniului scad potențialul sinergic al acestora.  

Astfel, nivelul de sinergie dintre strategii și planuri la nivel sectorial este în general mediu-ridicat, iar 

între domenii este unul mediu. 

 

1.3.3. Sinergii la nivelul bugetelor relevante pentru Planul Național pentru Dezvoltare Durabilă 

Bugetele alocate pentru implementarea strategiilor și planurilor pot fi împărțite în: 

- Bugetul național, care susține direct și indirect sistemul de măsuri promovate la nivel național, 

regional, județean și local; 

- Bugetele din fondurile europene rambursabile și nerambursabile, care susține măsuri și proiecte 

identificate ca fiind prioritare pentru punerea în practică a politicii Uniunii Europene; 

- bugetele companiilor publice și private, orientate spre susținerea unor măsuri și proiecte legate 

de activitatea pe care o derulează; 

- bugetele rambursabile și nerambursabile din fonduri internaționale, orientate spre susținerea 

unor măsuri și proiecte care asigură îndeplinirea unor obligații internaționale ale României. 

- Alte categorii de bugete.  

Între aceste tipuri de bugete se pot stabili diferite tipuri de sinergii, acestea fiind prezentate în 

Tabelul 1. 

Particularizat pe situația României, cea mai frecventă formă de sinergie întâlnită este cea de 

cofinanțare (finanțare paralelă), asociată în mare parte cu filosofia de implementare a fondurilor europene. 

Finanțarea secvențială este destul de puțin întâlnită, mai ales din cauza faptului că bugetele instituțiilor nu 

sunt gândite în sinergie, ci foarte concentrate pe rezolvarea unor probleme sectoriale. 
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Tabel 2 - Tipuri de sinergii între mecanismele de finanțare și efectele lor (după CIF+GCF, 2020) 

Tipuri de 

sinergii 

Explicație Beneficii din diferite 

finanțări ? 

Efecte 

sinergice : 

rezultate 

mai 

bune ? 

Efecte 

sinergice : 

atingerea 

țintelor ? 

Efecte 

sinergice : 

eficiență 

financiară ? 

Finanțare secvențială 

Extindere Aceeași 

intervenție se 

realizează la scară 

mai mare 

Finanțarea din mai 

multe surse este utilă 

pentru a atinge scara 

propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Potențiale Da Da 

Replicare Aceeași 

intervenție se 

realizează pe o 

zonă geografică 

mai extinsă. 

Finanțarea din mai 

multe surse este utilă 

pentru a atinge scara 

propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Potențiale Da Da 

Îmbunătățirea 

intervenției 

Intervenția este 

realizată într-o 

manieră mai bună. 

Finanțarea din mai 

multe surse este utilă 

pentru a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Da Potențiale Da 

Îmbunătățirea 

maturității 

domeniului 

Construirea unui 

model de 

intervenție mai 

bun, ce poate 

funcționa ca bună 

practică 

Finanțarea din mai 

multe surse este utilă 

pentru a atinge scara 

propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Da Da Da 

 

 

 

 

 

Finanțare paralelă 

Cofinanțare Diferite fonduri 

susțin aceiași 

inițiativă. 

Fondurile din surse 

diverse permit atingerea 

scării dorite. 

Da Da Nu 
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Finanțare 

complementară 

Diferite fonduri  

susțin componente 

ale unei inițiative 

Fondurile din surse 

multiple trebuie să aibă 

flexibilitate. 

Da Da Nu 

Implementarea 

sinergică 

O entitate 

folosește fonduri 

din diferite surse 

pentru susținerea 

unei inițiative. 

Fondurile din mai multe 

surse pot fi canalizate 

mai eficient. 

Da Da Da 

 

Nivelul de sinergie al bugetelor este ridicat în cazul bugetelor naționale cu cele europene, unde apare 

obligativitatea cofinanțării și scade considerabil în cazul bugetului național, implicit la repartiția acestuia pe 

diferite domenii de activitate. 

1.4. Concluzii 

Prin implementarea sinergică a legislației, strategiilor ori a mecanismelor de finanțare din domeniul 

dezvoltării durabile, intervențiile pot avea un impact mai mare (rezultate mai bune), o  eficiență mai ridicată 

(un raport mai bun între costuri și beneficii) sau pot depăși anumite dimensiuni, care nu ar fi fost posibile 

printr-o abordare sectorială.  

Sinergiile dintre legislația, strategiile ori mecanismele de finanțare nu apar însă întâmplător, ci ele 

necesită planificare și eforturi direcționate spre menținerea unui nivel de conectare între demersuri separate, 

ce presupun asigurarea continuității demersurilor, combinarea parțială a resurselor pentru a îmbunătăți 

eficiența ori agregarea calitativă a resurselor. Sinergiile necesită coordonare națională puternică, 

planificarea investițiilor la nivel național și un angajament puternic al instituțiilor celor mai puternice. 

În România, se observă existența unui nivel mediu spre ridicat al sinergiilor dintre acte legislative, 

strategii și planuri și mecanisme de finanțare la nivel de domeniu, însă un nivel mediu spre redus la nivel 

intersectorial.  

 

Provocările pentru transpunerea în practică a sinergiilor intersectoriale și intrasectoriale sunt: 

- Interesul scăzut pentru identificarea de sinergii intersectoriale; 

- Numărul limitat de mecanisme de finanțare intersectoriale; 

- Experiența limitată în colaborare interinstituțională de la nivel național, județean și local, în 

special în direcția promovării și gestionării unor resurse și proiecte comune; 

- Eficiența redusă a mecanismelor de coordonare existente în identificarea și materializarea 

sinergiilor. 

Astfel, existența de sinergii la nivel de legislație, strategii și planuri, trebuie dublată de o planificare 

a acestora la nivelul mecanismelor de implementare, cu precădere la nivelul acelora financiare. 
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2. Analiza legislației relevante din punctul de vedere al realizării Planului de Acțiune pentru 

implementarea SNDD 

 

2.1. Contextul privind Dezvoltarea Durabilă  

2.1.1. Context internațional: Scurt istoric privind unele elemente de context 

Dimensiunea mobilizatoare privind dezvoltarea durabilă a pornit de la criza ecologică mondială din anii ’30 

şi s-a extins prin antrenarea domeniilor economico-sociale şi umane, astfel că încă de la început a înglobat 

trei dimensiuni majore, acestea fiind reprezentate de cele privind mediul înconjurător concomitent cu 

aspectele socio-economice. Astfel, dezvoltarea durabilă a însumat o serie de valori care să asigure o 

conciliere între iminentul progres economic şi social şi păstrarea simultană a valenţelor de mediu. Aceste 

demersuri au continuat, astfel că în octombrie 1987, Naţiunile Unite au publicat un document (Raportul 

Brundtland) cu obiectivul de a identifica acele căi de dezvoltare durablă şi „de a răspunde nevoilor 

prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi” – sintagmă 

care s-a concretizat sub formă de concept, dar şi ca misiune majoră a tuturor naţiunilor. Susţinerea rolului 

determinant privind dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului a continuat cu numeroase acţiuni manifestate 

prin reuniuni/ summit-uri soldate cu elaborarea de rapoarte şi adoptarea de iniţiative (1972, Stockholm, 

Conferinţa Naţiunilor Unite; 1983, Comisia Brundtland; 1992, Rio, Conferinţa Naţiunilor Unite privind 

Mediul şi Dezvoltarea, etc.). (Sursa principală: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 

http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila) 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv major începând din anul 1997, prin 

includerea sa în Tratatul de la Maastrict, acţiunile derulându-se ulterior prin întâlniri la nivel înalt, soldate 

cu acţiuni care sprijineau promovarea dezvoltării durabile şi de mediu. În acest sens, anul 2000, pe lângă 

crearea „celei mai competitive şi dinamice economii bazate pe cunoaştere” (filozofia Strategiei de la 

Lisabona), a însemnat şi creionarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Această Strategie 

a fost ulterior revizuită (2006), fiind conturate luniile directoare ale dezvoltării durabile care aveau la bază 

cei trei piloni ai dezvoltării durabile, respectiv dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi protejarea 

mediului. Pornind de la referinţele din anul 2006 când dezvoltarea durabilă a fost integrată în Strategia 

reînnoită de  dezvoltare durabilă pentru o Europă extinsă, în anul 2010, ca o continuare a acestor demersuri, 

a fost adoptată Strategia Europa 2020 care susţinea „creşterea inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii”, axându-se încă o dată asupra caracteristicilor esenţiale ale dezvoltării durabile precum echitate, 

abordare pe termen lung şi gândire sistemică. Ulterior, în anul 2015, pentru următorul orizont de timp, chiar 

dacă nu au fost schimbări radicale de paradigmă, ci doar noi reflecţii privind dezvoltarea durabilă, Uniunea 

Europeană s-a angajat, alături de statele membre, să pună în aplicare Agenda 2030 şi, implicit, toate cele 17 

obiective de dezvoltare durabilă, fiind călăuzită de principiul de a „asigura o viață demnă pentru toți, 

respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, 

incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. 

Ca o „anexă” la dezvoltarea durabilă, recent (septembrie 2020), Comisia Europeană a publicat Strategia 

Anuală pentru 2021 privind Creșterea Durabilă (ASGS 2021). Prin acest document strategic, Comisia 

Europeană propune prioritățile Uniunii Europene și ale statelor membre privind politica economică și de 

ocupare a forței de muncă pentru următoarele 12 luni. Pentru anul 2021, Strategia Anuală pentru 2021 privind 

Creșterea Durabilă ASGS 2021 pune accent pe dezvoltarea durabilă și continuă să reflecte Pactul Ecologic 

European, prin care UE și-a propus ca obiectiv „atingerea neutralității climatice până în anul 2050”. Astfel, 
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Comisia Europeană menține cele patru priorități identificate pentru anul 2020, respectiv durabilitatea 

mediului înconjurător, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică. În plus, strategia anuală 

urmărește asigurarea unei abordări coordonate între exercițiul Semestrului European și implementarea 

Mecanismului de Redresare și Reziliență, ca instrument de finanțare a priorităților pentru redresarea rapidă 

a economiilor statelor membre UE afectate de actuala criză pandemică provocată de SARS-COV-2, dar și 

pentru realizarea dublei tranziții, ecologică și digitală. (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe, 

http://www.mae.ro/node/48036) 

 

2.1.2. Context național 

În acest proces continuu la nivel global, european, de a contribui la asigurarea dezvoltării durabile, România 

s-a aliniat Uniunii Europene şi şi-a afirmat şi susţinut, prin numeroase eforturi şi acţiuni, dorinţa de a 

continua promovarea dezvoltării durabile pe cele 3 dimensiuni interdependente care vizează creşterea 

economică, coeziunea socială şi protecţia mediului. Însoţind demersurile europene, România a elaborat încă 

din anul 1999 o strategie de dezvoltare durabilă care a urmărit „îmbunătățirea progresivă și menținerea 

bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor naturale și ale conservării 

ecosistemelor”. Ulterior, în urma Tratatului de aderare (2005), precum şi ca urmare a asumării și 

implementării efective a principiilor și obiectivelor Strategiei Lisabona (2010) și Strategiei pentru 

Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE (2006), la sfârşitul anului 2008, au fost puse bazele Strategiei naționale 

pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, elementul definitoriu constând în „racordarea 

deplină a României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene și larg împărtășită pe plan 

mondial - cea a dezvoltării durabile”. Strategia stabilea obiective concrete, într-un interval de timp rezonabil 

şi realist, fixat în 3 praguri, urmărind liniile directoare ale strategiei europene. Strategia națională pentru 

dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 din 12.11.2008 a fost reglementată prin HG nr. 

1460/2008 - act normativ care a fost în vigoare de la 08 decembrie 2008 până la 20 noiembrie 2018. Chiar 

dacă strategia vizând dezvoltarea durabilă pe cele 3 orizonturi de timp era elaborată în anul 2008 în 

perspectiva următoarelor două decenii, în concordanţă cu paşii europeni, începând din 21 noiembrie 2018, 

intră în vigoare HG nr. 877/2018 prin care este adoptată Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030, cu o filozofie construită şi centrată în jurul individului / cetăţeanului şi al nevoilor 

generaţiilor viitoare. Şi prezenta Strategie națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 păstrează 

cele 3 dimensiuni majore, respectiv cea economică, socială, precum şi cea referitoare la conştientizarea 

importanţei mediului. În privinţa celor trei piloni ai dezvoltării durabile, însăşi prezenta Strategie precizează 

că „cele trei dimensiuni se întrepătrund prin adaptarea culturii cetăţeanului şi societăţii în scopul creării unei 

societăți durabile”, care se constituie în acelaşi timp „într-un factor de stimulare și un motor al celor trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile”. Alături de cele 3 dimensiuni interconectate, actuala Strategie națională 

pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 ghidează Agenda 2030, în multitudinea de politici sectoriale 

pe care le guvernează şi care îşi aduc contribuţia la dezvoltarea durabilă în ansamblu. 

 

2.2. Analiza on-desk a legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă 

Dezvoltarea durabilă abordează toate aspectele care țin de viață, de nivelul de trai, de dezvoltare, de ceea ce 

reprezintă progresul uman, tehnologic şi al societăţii pentru un viitor îndelungat şi nealterat al generaţiilor 

actuale şi viitoare. Provocarea cheie constă în identificarea echilibrului între calitatea vieţii şi calitatea 
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mediului înconjurător pentru susţinerea progresului sau, altfel spus, între nevoile de creştere ale populaţiei 

şi limitele impuse de resursele planetei şi de stoparea degradării continue a mediului.  

Se poate observa faptul că, indiferent de modalitatea de a interpreta aceste relaţii strânse de corelare, în acest 

proces sunt antrenate cele 3 dimensiuni majore care guvernează dezvoltarea durabilă. Acest trinom esenţial 

al dezvoltării durabile face referire la aspectele de natură economică (prin garantarea unei creșteri economice 

pe termen lung îndreptată spre cetățeni), la cele sociale (prin consolidarea unei societăţi coezive care să 

beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de egalitatea de gen, de reducerea decalajelor 

dintre rural şi urban, etc.), aspecte care adesea se întrepătrund şi se cumulează şi cu cele privind 

conştientizarea importanţei mediului înconjurător şi păstrarea habitatului, a calităţii şi a biodiversităţii 

(protejarea mediului natural şi cel antropic, acvatic sau terestru).  

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) şi 104 ţinte asociate acestora, prin care se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorul 

orizont de timp, care conciliază mediul economic, social şi cel înconjurător ambiental şi ecologic, într-un 

progres responsabil care să susţină, în mod armonios şi integrat, existenţa şi dezvoltarea într-un viitor 

sustenabil îndelungat. 

biectivele de Dezvoltare Durabilă din  

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

Figură 12 - Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/ANEXA-SNDDR-2030.pdf 

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 are următoarele deziderate sinoptice majore 

care sunt concretizate în 17 obiective majore de dezvoltare durabilă şi în 104 ţinte asociate acestora: 1. Fără 

sărăcie; 2. Foamete „zero”; 3. Sănătate şi bunăstare; 4. Educaţie de calitate; 5. Egalitate de gen; 6. Apă 

curată şi sanitaţie; 7. Energie curată şi la preţuri accesibile; 8. Muncă decentă şi creştere economică; 9. 

Industrie, inovaţie şi infrastructură; 10. Inegalităţi reduse; 11. Oraşe şi comunităţi durabile; 12. Consum şi 

producţie responsabile; 13. Acţiune climatică; 14. Viaţa acvatică; 15. Viaţa terestră; 16. Pace, justiţie şi 

instituţii eficiente; 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. 
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Astfel, cele 17 ODD / obiective de dezvoltare durabilă și ţintele asociate acestora asigură echilibrul între cele 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile — de mediu, sociale și economice — acoperind domenii precum 

sărăcia, sănătatea şi bunăstarea, educaţia de calitate, egalitatea de gen, inegalitatea şi decalajele, securitatea 

alimentară, consumul și producția durabile, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, 

schimbări climatice, stoparea poluării şi pierderii biodiversității, gestionarea durabilă a resurselor naturale, 

accesul la justiție și instituții responsabile, etc. Acest tablou este cu atât mai complex, cu cât Strategia 

naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDD 2030) înglobează o serie de strategii 

naţionale, definite la rândul lor printr-o multitudine de politici economice, sociale şi de mediu care acţionează 

pe domeniile aferente, astfel că SNDD acţionează ca o „umbrelă” suport pentru strategiile naţionale şi 

politicile sectoriale componente pentru domeniile pe care le acoperă şi care sunt elaborate şi implementate 

de ministerele de resort, la rezultatele cărora contribuie şi participă susţinut, în funcţie de specificul politicilor 

/ măsurilor / programelor avute în vedere. 

O bună implementare a oricărei strategii porneşte de la cunoaşterea cadrului legislativ al politicilor pe care 

aceasta le cuprinde pentru realizarea scopului propus. Având în vedere domeniile deosebit de vaste care sunt 

înglobate în cadrul Strategiei SNDD 2030, care adesea se întrepătrund, au la rândul lor o serie de politici, 

căi de acţiune, programe şi măsuri, axe orizontale, transversale de acţiune, sau obiective specifice, directe 

sau indirecte, care interferă şi se completează şi se susţin în acelaşi timp, sau care se pot intersecta şi influenţa 

şi din prisma ţintelor specifice care sprijină dezvoltarea durabilă, identificarea unui cadru legislativ pornind 

de la aceste abordări sectoriale, de la obiective sau rezultate, ar fi dificil de realizat, întrucât dimensiunile 

adiacente ar multiplica înregistrările comune. Pentru a evita eventuale suprapuneri ale acestor abordări 

pornind de la politicile sectoriale aferente domeniilor acoperite prin Strategia SNDD 2030 şi pentru că, la 

rândul său, Strategia subsumează, prin abordările, domeniile şi dimensiunile sale, o seamă de strategii, 

analiza legislativă se va realiza pornind de la cadrul instituţional, în sensul realizării unei baze de date 

legislative relevante proiectului cu acte normative arondate ministerelor implicate în cadrul SNDD 2030 care 

guvernează implementarea acestor strategii şi planuri strategice instituţionale (este adevărat, că pe lângă 

aceste ministere de resort, sunt şi alte instituţii care contribuie la realizarea ţintelor din SNDD, atât direct, 

dar şi indirect, prin consultări şi parteneriate cu actori relevanţi, publici şi inclusiv privaţi).   

Pentru o structurare a analizei cadrului legislativ, se porneşte de la un precursor deosebit de valoros, validat 

şi recunoscut, care a reprezentat principala sursă de date pentru realizarea acestei analize. Este vorba despre 

unul din rezultatele implementării asistenței tehnice rambursabile concretizată printr-un Acord privind 

serviciile de asistenţă tehnică pentru Consolidarea capacității de planificare și bugetare și sprijinirea 

introducerii bugetării pe criterii de performanță - Proiect implementat de către Secretariatul General al 

Guvernului (SGG) cu sprijin din partea Băncii Mondiale. Proiectul a fost co-finanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivul asistenței tehnice a fost să sprijine Guvernul României în consolidarea proceselor de planificare 

și de monitorizare a politicilor în centrul Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice și ministerele de resort 

în scopul îmbunătățirii eficienței cheltuielilor publice. Proiectul a oferit rapoarte pentru 3 iteraţii în dinamică, 

debutând cu perioada 2017-2020, apoi cu 2018-2021 şi în final cu perioada 2019-2022 (rapoartele şi bazele 

de date şi informaţii de la toate cele 3 iteraţii se regăsesc pe site-ul SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-

strategice-institutionale/ şi, totodată, au fost puse la dispoziţia prezentului proiect de către SGG, prin acest 

link direcţionat către echipa de proiect). Rapoartele publicate au avut ca referinţă Planurile strategice 

instituţionale aferente pentru 13 ministere de resort şi au furnizat la nivelul fiecărei instituţii în parte, printre 

altele, şi informaţii privind identificarea legislaţiei relevante pentru fiecare domeniu de implementare, 

respectiv la nivelul fiecărui minister. Această deosebit de relevantă bază de date a proiectului implementat 
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de SGG cu sprijinul Băncii Mondiale va sta la baza analizei cadrului legislativ, fiind un precursor validat şi 

deosebit de important în identificarea cadrul legislativ relevant. Pornind de la această importantă sursă de 

date realizată de Banca Mondială, ne-am oprit la rapoartele aferente ultimei iteraţii, 2019-2022, realizate în 

septembrie 2019, unde experţii Băncii Mondiale au sintetizat actele normative relevante ale fiecăruia din 

cele 13 ministere în ceea ce priveşte Planurile strategice instituţionale – este cea mai recentă analiză ale cărei 

rezultate le vom fructifica în cele ce urmează privind analiza cadrului legislativ. 

Pornind de la cadrul existent identificat din proiectul mai sus menţionat, aceste analize se vor completa cu 

analizele actelor normative din Planul Anual de Lucru al Guvenului PALG. Cel mai recent document 

disponibil este PALG 2019, atât în variantă previzionată (https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf), cât şi în variantă actualizată (https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf). [PALG 2020 nu este disponibil on-line la momentul realizării 

acestor analize, nici ca listă de propuneri de acte normative şi nici ca variantă actualizată]. 

Având în vedere caracterul volatil al cadrului legislativ, această analiză poate fi considerată o iteraţie, ca un 

screening legislativ, care oferă într-un anumit moment un tablou cu cele mai relevante acte normative. Chiar 

dacă analiza nu a ţinut cont de toate actele normative, ci doar de cele relevante, orice adiţie nu ar schimba 

radical tabloul legislativ şi nici maparea lor în concordanţă cu ODD-urile din SNDD 2030, în sensul că aceste 

obiective de dezvoltare durabilă sunt deja acoperite în integralitate prin legislaţiile domeniilor componente. 

 

2.2.1. Considerente şi paşi metodologici în analiza on-desk a legislaţiei relevante privind 

dezvoltarea durabilă 

În analiza legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă, vor fi expuşi succint paşii metodologici de care 

s-a ţinut cont în realizarea bazei de date legislative: 

a) Identificarea surselor de date şi informaţii: 

1. S-a pornit de la cadrul legislativ deja identificat în rapoartele Băncii Mondiale privind Planurile 

strategice instituţionale (iteraţiile din anii 2017-2020, apoi 2018-2021 şi 2019-2022 din proiectul mai 

sus menţionat – s-a optat pentru analiza celor mai recente date, respectiv 2019-2022), din care s-au 

extras legislaţiile relevante pentru fiecare din cele 13 ministere în parte,  fără a fi adiţionate legislaţiile 

derivate sau adiacente specificităţilor acoperite (https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-

institutionale/). 

2. S-au construit bazele de date cu legislaţie relevantă pentru fiecare din cele 13 ministere menţionte în 

raportul Băncii Mondiale cu privire la legislaţia relevantă identificată în această sursă importantă şi 

validată, care s-a constituit într–un precursor semnificativ al analizelor cadrului legislativ. 

3. Aceste baze de date cu legislaţii relevante au fost consultate, completate acolo unde nu erau 

infomaţiile necesare cu legislaţia relevantă (de ex. la Ministerul Educaţiei) sau eliminate actele 

normative / legislaţiile care apăreau în cadrul aceluiaşi minister de mai multe ori, acolo unde era 

grupată legislaţia relevantă pe anumite domenii (de ex. la Ministerul Mediului). 

4. Bazele de date cu legislaţia relevantă au fost uniformizate (ca informaţie componentă din actul 

normativ respectiv, pentru a putea fi ulterior sintetizate după tipul actului normativ, respectiv legi, 

hotărâri de guvern, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine, ordine comune, etc.; sau pentru a putea 

fi ulterior analizate în vederea distingerii unor repetiţii atât la nivelul aceluiaşi minister, cât şi agregat, 

https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/
https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/
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concatenat, la nivelul tuturor ministerelor, pentru a asigura o listă unitară, nerepetitivă, cu legislaţia 

relevantă).  

 

b) Pentru analiza cadrului legislativ relevant: 

5. Acolo unde a fost cazul, structurarea actelor normative din bazele de date cu legislaţia relevantă s-a 

realizat şi după alţi itemi, precum reglementări organizatorice sau specifice, sau după alte coordonate 

privind programe sau planuri specifice, sau norme / norme metodologice / norme de aplicare / ghiduri 

/ metodologii / proceduri referitoare la domeniile de aplicare, sau după cele care implicau direct 

sprijin financiar. 

6. Au fost identificate, acolo unde a fost cazul şi legislaţia a specificat în mod expres, şi actele normative 

care făceau apel la directive, regulamente, decizii, protocoale, ghiduri, convenţii, acorduri de 

parteneriat, tratate (tipuri regăsite direct în titulatura actului normativ respectiv). 

7. Din cadrul acestei baze de date s-au desprins cele 12 strategii regăsite în totalul celor 992 de acte 

normative identificate, care apăreau în baza primară de date, pentru asigurarea uniformităţii, dar şi a 

comparativităţii analizelor legislative şi de mapare şi, mai ales, pentru a evita analizele redundante, 

întrucât întreg arsenalul de strategii va constitui subiectul subactivităţii următoare a proiectului, unde 

acesta se va supune analizelor, inclusiv a celor de mapare (aşadar, din totalul celor 992 acte, prin 

eliminarea celor 12, a rezultat o bază de date cu 980 de înregistrări de acte normative relevante). 

Chiar dacă s-ar păstra în baza de date cu legislaţie relevantă, în iteraţia suplimentară realizată, s-a 

observat că tabloul analitic al cadrului legislativ nu se schimbă considerabil, menţinând acelaşi trend, 

structură şi observaţii ca cele menţionate în analizele următoare, când nu se ţine cont de aceste acte 

(influenţa se va resimţi doar la evidenţierea cuantumului hotărârilor de guvern, al căror număr în loc 

de 300 se va reduce la 288, aşadar o diminuare minoră, cu 4%, care nu ar schimba tabloul de bord al 

cadrului legislativ relevant). 

8. După „curăţarea” bazelor de date cu legislaţia relevantă, ţinând cont de actele normative identificate 

pentru fiecare minister în parte, s-a obţinut o bază legislativă cu 980 documente legislative (totalul 

de 980 de acte normative relevante reprezintă aportul celor 13 ministere care contribuie la construirea 

Planurilor strategice instituţionale, prin identificarea unui total de 980 de documente legislative 

relevante - Baza 1). 

9. Pentru a concatena baza de date cu scopul de a agrega tabloul comun al cadrului legislativ relevant, 

au fost eliminate dublurile actelor normative identificate în cadrul acestor ministere considerate 

relevante pentru implementarea Planurilor strategice instituţionale (aceeaşi legislaţie apărea de 2, 3, 

4 sau chiar de 6 ori la nivelul bazei de date concatenate cu actele normative relevante, astfel că aceste 

legislaţii au fost luate în calcul o singură dată, fiind arondate în principal, cu preponderenţă, 

ministerului respondent. Legislaţia comună la care se face referire nu se adresează nicidecum 

ordinelor comune care privesc mai multe ministere, ci acelor acte normative sub care guvernează 

ministerele, care s-au regăsit în mod evident în cadrul legislaţiei la mai multe ministere, abordând 

problematici comune precum statutul funcţionarilor publici, codul de conduită al funcţionarilor 

publici, liberul acces la informaţiile publice, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, salarizarea 

personalului, controlul intern şi financiar, achiziţiile publice, etc.).  
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10. La nivelul bazei de date concatenate, din totalul de 980 acte normative relevante, au fost identificate 

55 de asemenea acte normative comune (nu se face referire la ordinele comune), care implicau la 

nivelul bazei concatenate un total de 122 de apelări la aceste acte legislative şi 67 de repetiţii. Astfel 

că, pentru a se regăsi un act normativ o singură dată în bază, din totalul de 980 de acte normative 

relevante, au fost eliminate repetiţiile, ajungându-se la un total de 913 de acte normative relevante în 

cadrul bazei de date concatenate (totalul de 913 de acte normative relevante reprezintă aportul 

legislativ agregat al celor 13 ministere care contribuie la construirea Planurilor strategice 

instituţionale, prin identificarea unui total concatenat de 913 de documente legislative relevante – 

Baza 2). Pentru o bază concatenată, unde un act normativ nu poate apărea de mai multe ori, un filtru 

ipotetic de înregistrare o singură dată şi a elimina apariţiile multiple, juste de altfel, a constat în 

ipoteza alocării unitare (alocarea nu a fost aleatoare, ci s-a relizat în baza considerentului de domeniu 

şi specificităţi acoperite: de ex. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care apărea la 3 ministere în 

Baza 1, respectiv MAI / Ministerul Afacerilor Interne, MCID / Ministerul Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării şi ME / Ministerul Educaţiei a fost păstrată în Baza 2 numai la ME / Ministerul 

Educaţiei). 

11. Pe lângă principala sursă de date reprezentată de proiectul Băncii Mondiale specificat mai sus care 

identifica, printre altele, cadrul legislativ relevant pentru Planurile strategice instituţionale 

(https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale), pentru a completa tabloul legislativ, s-a 

fructificat şi cea mai recentă listă cu propunerile legislative regăsite la nivelul Planului anual de lucru 

al Guvernului PALG. La momentul realizării analizei cadrului legislativ, cel mai recent document 

disponibil este PALG 2019 / Planul anual de lucru al Guvernului. Nu este disponibilă baza de date şi 

informaţii pentru anul 2020, astfel că în multitudinea de acte aflate în listele ministerelor pentru cel 

mai recent PALG disponibil, având în vedere caracterul deosebit de volatil al cadrului legislativ, 

unele acte normative din baza de date aflate în etapa de proiect ar putea fi aprobate, altele în curs de 

aprobare, în circuitul de avizare, sau se află tot în fază de proiect de act normativ.  

12. Iteraţiile cu actele normative din cel mai recent PALG disponibil (PALG 2019) s-au realizat atât 

pentru varianta de PALG 2019 propusă (care conţine un număr de 323 acte normative – Baza 3, 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf), cât şi pentru varianta de PALG 

2019 actualizată (care conţine un număr de 372 acte normative – Baza 4, https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf). După tipul actului normativ propus disponibil prin 

PALG 2019, structurarea cadrului legislativ impune numai 2 coordonate, respectiv proiecte de lege 

şi hotărâri de guvern. 

13. Cel mai recent document disponibil este PALG 2019, atât în variantă previzionată 

(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf), cât şi actualizată 

(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf). [PALG 2020 nu este 

disponibil la momentul realizării acestor analize, nici ca listă de propuneri de acte normative şi nici 

ca variantă actualizată]. 

14. Având în vedere caracterul volatil al cadrului legislativ, această analiză poate fi considerată o iteraţie, 

ca un screening legislativ, care oferă într-un anumit moment un tablou cu cele mai relevante acte 

normative. 
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2.2.2. Analiza legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă 

Analiza instrumentarului legislativ normativ se va face pentru cele 4 baze de date identificate: 

a) Baza 1 – baza de date cu cele 980 de acte normative relevante identificate; 

b) Baza 2 – baza de date concatenată cu cele 913 de acte normative relevante; 

c) Baza 3 – baza de date cu cele 323 de acte normative relevante propuse; 

d) Baza 4 – baza de date cu cele 372 de acte normative relevante propuse şi actualizate. 

Modul cum au fost constituite aceste baze de date cu legislaţia relevantă aferentă, precum şi sursele de la 

care s-a pornit constituirea acestora au fost prezentate în paragraful precedent, la Principalele considerente 

şi paşi metodologici avuţi în vedere pentru aceste analize diagnostic cu privire la analiza cadrului legislativ 

relevant. 

 

a) Baza 1 – baza de date cu cele 980 de acte normative relevante identificate 

Baza de date 1 cuprinde 980 de acte normative relevante (reamintim că această bază de acte normative a fost 

construită pornind de la rezultatele raportului Băncii Mondiale privind Planurile strategice instituţionale, 

sinoptic descrise mai sus din perspectiva legislaţiei relevante, care au fost puse la dispoziţia proiectului şi 

care au reprezentat un real precursor al analizei cadrului legislativ, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-

institutionale/).  

După tipul actului legislativ, cele mai multe acte normative se regăsesc printre hotărârile de guvern (29,4%), 

urmate apoi de legi (28%) şi ordine (22,9%, care cuprind ordine şi ordine comune) – aceste documente 

legislative deţin cele mai mari ponderi în totalul identificat. Ordonanţele (ordonanţele şi ordonanţele de 

urgenţă) însumează o pondere de 12,7% din cadrul bazei legislative 1 cu cele 980 de acte normative 

relevante. 

Figură 13 Număr de acte normative relevante din Baza 1 (Baza de date 1 cu 980 acte normative) 

care fac referire la legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern, ordine 

  

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/  şi completările şi prelucrările 

ulterioare ale autorilor privind legislaţia relevantă 
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Tot după tip, unele acte normative se identifică drept directive (1,8% din total), regulamente ale Uniunii 

Europene / sau ale Parlamentului European (4,1%) care se transpun şi în plan naţional. Totodată, în baza de 

date identificată cu documente legislative relevante se regăsesc decizii, memorandumuri, protocoale, ghiduri, 

convenţii, acorduri de colaborare, tratate şi reglementări care, chiar dacă în totalul actelor normative 

relevante deţin ponderi subunitare şi destul de reduse, sub 0,3%, susţin domeniile respective prin cadrul 

legislativ de aderare şi direcţiile de acţiune specifice şi îşi produc efectele în acest sens. 

Figură 14 Număr de acte normative relevante, identificate prin alte tipuri de documente legislative 

din Baza 1 (Baza de date 1 cu 980 acte normative relevante) 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/ şi completările şi prelucrările 

ulterioare ale autorilor privind legislaţia relevantă 

S-au constituit şi alte structurări ale documentelor legislative, după anumiţi itemi comuni desprinşi din corpul 

cadrului legislativ, astfel că unele acte normative erau structurate pe domenii de aplicare sau făceau referire 

la plăţi, cuantum şi sprijin financiar, sau la cheltuieli de susţinere financiară, la ajutoare de stat; altele 

identificau direct pregătirea sau formarea profesională, dar, cele mai multe acte normative relevante 

identificau reglementări specifice domeniului, dar şi reglementări organizatorice – deosebit de importante 

pentru domeniu, activitate şi pentru funcţionarea şi performarea instituţiilor. 

Pe lângă aceste structurări, din titulatura actului normativ din baza de date cu cadrul legislativ relevant s-au 

putut identifica şi acele acte normative adresate direct programelor sau planurilor specifice, dar şi norme 

metodologice, norme de aplicare, ghiduri, metodologii sau proceduri referitoare la domeniile de aplicare 

(strategiile naţionale constituie subiectul de analiză în cadrul subactivităţii următoare a proiectului). 

 

b) Baza 2 – baza de date concatenată cu cele 913 de acte normative relevante 

Baza de date 2 cuprinde 913 de acte normative relevante (reamintim că această Bază de date 2 a fost 

construită din baza de date precendentă care conţinea 980 de acte normative, din care au fost eliminate 

înregistrările multiple, respectiv actele normative care apăreau de mai multe ori, respectiv cu 67 de apariţii 

repetitive, astfel că noua bază de date, respectiv Baza 2, baza de date concatenată, cuprinde un total de 913 

acte normative relevante).  
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Figură 15 Număr de acte normative relevante din Baza 2 (Baza de date 2 cu 913 acte normative) 

care fac referire la legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern, ordine 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/ şi completările şi prelucrările 

ulterioare ale autorilor privind legislaţia relevantă 

Se observă că şi în Baza de daze concatenată s-au păstrat proporţiile în care se regăsesc actele normative 

identificate ca în tabloul precedent, al primei baze de date cu legislaţie relevantă, astfel că hotărârile de 

guvern au o pondere însemnată (29,5%), ca şi legile (26,2%) şi ordinele (24,3%), în timp ce ordonanţele 

(ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă) totalizează o pondere de 12,4% din cadrul bazei legislative 

concatenate cu cele 913 de acte normative relevante. 

Pentru celelalte tipuri de documente din repertoriul legislativ (directive, regulamente, reglementări, decizii, 

protocoale şi acorduri de colaborare, ghiduri, tratate, memorandumuri, aderări la convenţii, etc.) nu se 

înregistrează diferenţe între cele două baze de date (Baza de date 1 cu 980 de acte normative relevante şi 

Baza de date 2, baza concatenată, din care s-au eliminat repetiţiile care apăreau la nivelul agreagat al tuturor 

ministerelor / instituţiilor, cu 913 de acte normative relevante), semn că excluderea actelor normative comune 

(67) nu a influenţat aceste tipuri de documente (eliminarea se referă la acte care erau multiplicate la nivelul 

bazei de date concatenate, prin repetarea înregistrărilor; a nu se confunda cu ordinele comune). 

 

c) Baza 3 – baza de date cu cele 323 de acte normative relevante propuse 

Baza 3 cuprinde 323 de acte normative relevante propuse regăsite la nivelul Planului anual de lucru al 

Guvernului PALG 2019. La momentul realizării analizei cadrului legislativ, cea mai recent document 

disponibil este Planul anual de lucru al Guvernului PALG 2019 (https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf). 

După tipul actului normativ propus prin PALG 2019, structurarea cadrului legislativ impune numai 2 

coordonate, respectiv proiecte de lege şi hotărâri de guvern, identificându-se un număr total de 28 de instituţii 

care au înaintat spre aprobare aceste acte legislative. 
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Figură 16 Număr de acte normative relevante din Baza 3 (Baza de date 3 cu 323 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta previzionată 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

 

La data realizării (şi publicării on-line) a listei cu actele normative din cadrul Planului anual de lucru al 

Guvernului PALG 2019 – varianta propusă, din cadrul celor 323 de acte normative înaintate spre aprobare, 

cele mai multe erau hotărâri de guvern 66,6% (215 acte normative de tip HG / hotărâri de guvern), în timp 

ce proiectele de legi erau de 2 ori mai puţine, acestea din  urmă totalizând 33,4% (respectiv 108 proiecte de 

lege).  

În această etapă previzionată a PALG 2019, cu 323 de acte normative propuse a fi aprobate, distribuţia după 

instituţiile care au propus aceste acte legislative nu este una uniformă, unele instituţii propunând un număr 

mai mare de acte normative, altele un număr mai mic, în funcţie de necesităţile identificate de fiecare în 

parte. 

 

Figură 17 Număr de acte normative relevante din Baza 3 (Baza de date 3 cu 323 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta previzionată, pe instituţii, total acte normative 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  
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Pe tipuri de acte normative, distribuţia acestora pe instituţii este una la fel de diferenţiată. Predomină numărul 

mai mare de hotărâri de guvern, comparativ cu proiectele de legi iniţiate, doar 2 instituţii având o alură 

inversată după tipul actelor normative propuse. 

 

Figură 18 Număr de acte normative relevante din Baza 3 (Baza de date 3 cu 323 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta previzionată, pe instituţii, pe tipuri de acte normative 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

Nu ar fi etic şi corect a se evidenţia o pondere în total a actelor normative ale fiecărei instituţii în parte, sau 

a se menţiona contribuţia fiecărei instituţii cu un anumit număr de acte normative, întrucât necesităţile acestor 

instituţii diferă, atât în privinţa organizării şi funcţionării, sau ca activitate desfăşurată sau ca realizare a 

obiectivelor şi obţinerea rezultatelor potrivit propriilor misiuni, programe şi strategii (de aceea, în figură cele 

28 de instituţii sunt doar numerotate şi nu specificate explicit cu titulatura aferentă). Acesta este doar un 

tablou diagnostic privind numărul şi tipurile de acte normative propuse de instituţiile şi ministerele de resort, 

sub formă de hotărâri de guvern şi proiecte de legi, aflate în Planul anual de lucru al Guvernului. 

Alte structurări cuprinse în PALG 2019 previzionat privind actele normative propuse spre aprobare fac 

referire la statusul acestor propuneri, respectiv încadrările fiind: aprobat, întârziat, în termen sau retras. 

Astfel, la acea dată, cele mai multe acte normative înregistrau un status întârziat (131 acte normative, 

respectiv 40,8%), fiind urmate la mare distanţă de cele aflate în termen (95 acte, respectiv 29,6%) şi cele 

aprobate (90 acte, respectiv 28%), în timp ce doar 5 acte normative (1,6%) au fost retrase la acea vreme în 

PALG 2019 previzionat (2 dintre actele normative propuse nu au aceste informaţii în structură). 
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Figură 19 Număr de acte normative relevante din Baza 3 (Baza de date 3 cu 323 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta previzionată, după statusul actului normativ propus 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

Unele din aceste acte normative propuse sunt estimate a se afla pe lista de priorităţi ale instituţiilor, altele 

nu, în ciuda faptului că deservesc un număr mai mare de acte legislative. Dintre aceste acte normative 

propuse în PALG 2019 previzionat, cu excepţia a 2 dintre acestea care nu au aceste informaţii disponibile în 

structură, 86 de acte normative (26,8%) au menţiunea că reprezintă o prioritate a instituţiilor emitente care 

au formulat aceste propuneri legislative, în timp ce 235 de acte normative (73,2%) nu se încadrează printre 

aceste priorităţi instituţionale, potrivit Planului de lucru al Guvernului PALG 2019. 

 

Figură 20 Număr de acte normative relevante din Baza 3 (Baza de date 3 cu 323 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta previzionată, după prioritizarea în cadrul instituţiei 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

Din cadrul celor 323 de acte normative propuse pentru aprobare şi implementare aflate în Planul anual de 

lucru al Guvernului PALG 2019 previzionat, 15 sunt strategii naţionale care deservesc numeroase domenii 

specifice şi obiective de dezvoltare durabilă. 
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De asemenea, aceste acte normative propuse prezintă un corespondent cu capitole sau cu măsuri specifice 

din cadrul propriilor strategii instituţionale, în acelaşi timp şi în concordanţă cu Programul de guvernare, 

pentru a se justifica încă o dată necesitatea emiterii şi înaintării spre aprobare a acestor acte legislative, în 

vederea intrării în vigoare şi implementării, pentru atingerea rezultatelor aşteptate într-un anumit ecart de 

timp. 

 

d) Baza 4 – baza de date cu cele 372 de acte normative relevante propuse (varianta actualizată) 

Baza 4 cuprinde 372 de acte normative relevante propuse  regăsite la nivelul Planului anual de lucru al 

Guvernului PALG 2019 (varianta actualizată). La momentul realizării analizei cadrului legislativ, cea mai 

recent document disponibil este Planul anual de lucru al Guvernului PALG 2019 actualizat 

(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf). 

După tipul actului normativ propus existent în PALG 2019, indiferent că se face referire la varianta propusă 

de acte normative care să fie aprobate şi implementate (Baza 3, cu 323 de acte normative) sau la varianta 

actualizată (Baza 4, cu 372 de acte normative), structurarea cadrului legislativ impune 2 coordonate, 

respectiv proiecte de lege şi hotărâri de guvern. La nivelul actelor normative din PALG 2019 varianta 

actualizată, cadrul legislativ propus cuprinde 64,8% hotărâri de guvern (241 acte normative) şi 35,2% 

proiecte de lege (131 acte) care au fost formulate şi înaintate spre aprobare, pentru a fi implementate şi a-şi 

produce efectele scontate. 

Figură 21 Număr de acte normative relevante din Baza 4 (Baza de date 4 cu 372 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta actualizată 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf  

 

La nivelul actelor normative cuprinse în PALG 2019 actualizat, cu cele 372 de acte legislative propuse, 

privind statusul acestora, structurile prezintă următorul tablou: 145 de acte normative (39%) sunt întârziate, 

125 de acte (33,6) se află în termen, 96 de acte (25,8%) sunt aprobate, în timp ce numai 6 acte normative 

(1,6%) au fost retrase. 
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Figură 22 Număr de acte normative relevante din Baza 4 (Baza de date 4 cu 372 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta actualizată, după statusul actului normativ propus 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

 

Dintre aceste acte normative propuse în PALG 2019 actualizat, care totalizează 372 de acte normative 

propuse pentru aprobare şi implementare, 111 de acte normative (29,8%) au menţiunea că reprezintă o 

prioritate a instituţiei emitente care le-au formulat şi înaintat spre avizare, în timp ce majoritatea, respectiv 

261 de acte normative (70,2%) nu se încadrează printre aceste priorităţi instituţionale. 

 

Figură 23 Număr de acte normative relevante din Baza 4 (Baza de date 4 cu 372 acte normative) din 

cadrul PALG 2019 – varianta actualizată, după prioritizarea în cadrul instituţiei 

 

Sursa: SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf  

 

Din totalul celor 372 de acte normative propuse aflate în PALG 2019 actualizat / Planul anual de lucru al 

Guvernului la nivelul anului 2019, în variantă actualizată, se regăsesc 20 de strategii naţionale care deservesc 

numeroase domenii specifice şi obiective de dezvoltare durabilă. 

145

125

96

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

intarziat in termen aprobat retras

111

261

da nu

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf


 
 
 
 

71 
 

De asemenea, aceste acte normative propuse prezintă un corespondent cu capitole sau cu măsuri specifice 

din cadrul Programului de guvernare. 

Nu ar fi etic şi corect a se evidenţia o pondere în total a actelor normative ale fiecărei instituţii în parte, sau 

a se menţiona contribuţia fiecărei instituţii cu un anumit număr de acte normative, întrucât necesităţile 

instituţionale diferă. Acesta este doar un tablou diagnostic privind numărul şi tipurile de acte normative 

existente din cadrul surselor identificate, aflate în Planul anual de lucru al Guvernului la un moment dat. Pe 

de altă parte, chiar dacă nu este o analiză de strictă actualitate, situaţia acestor acte normative în prezent 

putând fi cu totul alta faţă de momentul previzionării, dar şi al actualizării actelor normative din Planul anual 

de lucru al Guvernului PALG 2019 (cel mai recent PALG disponibil on-line), totuşi analiza reprezintă o 

iteraţie care a avut loc la acel moment şi care reliefează un tablou diagnostic cu actele normative propuse 

spre aprobare care să intre în vigoare şi implementare şi care să-şi producă efectele scontate. 

Dar, chiar cu notabila volatilitate pe care o prezintă cadrul legislativ, chiar dacă acesta nu este de strictă 

actualitate, prezenta iteraţie statistică a screening-ului legislativ arată un interes şi o necesitate pe care le au  

instituţiile în privinţa contribuţiei lor la dezvoltarea durabilă, privită atât din prisma instituţiilor, a domeniilor 

acoperite prin modelul de dezvoltare sustenabilă (axat pe investiții, stimularea și dezvoltarea capitalului, 

creșterea competitivității companiilor și transformarea digitală a economiei și administrației, eficientizarea 

cheltuielilor statului și combaterea sărăciei), a dezvoltării domeniului, cât şi din prisma bunăstării şi a calităţii 

vieţii individului – ca parte esenţială din acest ansamblu, în jurul căruia gravitează Strategia naţională pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030. 

 

2.3. Maparea legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă 

Maparea instrumentarului legislativ normativ a avut la bază următoarele considerente şi paşi metodologici 

de care s-a ţinut cont în realizarea matricilor cu bazele de date legislative şi obiectivele de dezvoltare durabilă 

şi care au contribuit la evidenţierea relaţionărilor şi acoperirilor existente între legislaţia relevantă şi cele 17 

ODD-uri din cadrul Strategiei Naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDD 2030). Astfel, 

screening-ul legislativ este deosebit de important, reprezentând baza procesului de mapare şi de modelare a 

matricilor de mapare între vectorii componenţi reliefaţi prin cadrul legislativ relevant şi prin cele 17 obiective 

de dezvoltare durabilă din Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. 

 

2.3.1. Considerente şi paşi metodologici în maparea legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă 

În primul rând, în maparea legislaţiei relevante pe obiectivele de dezvoltare durabilă, vor fi expuşi succint 

paşii metodologici de care s-a ţinut cont în realizarea acestor analize diagnostic.  

1. Maparea cadrului legislativ relevant pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă din cadrul Strategiei 

Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 s-a realizat pentru toate cele 4 baze de date 

identificate, respectiv: 

- la nivelul bazei de date cu actele normative relevante (Baza 1 cu cele 980 acte legislative 

relevante),  

- la nivelui bazei concatenate (Baza 2 cu cele 913 acte legislative relevante),  

- la nivelul bazei de date cu acte normative propuse (Baza 3 cu cele 323 acte legislative), 
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- la nivelul bazei de date cu acte normative actualizate (Baza 4 cu cele 372 acte legislative). 

Construirea celor 4 baze de date cu legislaţia relevantă s-a descris în capitolul precedent.  

2. Pentru detalii de orientare în vederea mapării cadrului legislativ pe cele 17 ODD-uri din cadrul 

SNDD, s-au analizat în principal următoarele 2 surse de referinţă:  

a) Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, cu cele 17 obiective de 

dezvoltare durabilă şi cu cele 104 ţinte asociate acestora (ţintele 2030), dar şi cu cele aferente 

anului 2020; şi  

b) rezultatele unui proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă care 

evidenţiază Repartizarea celor 17 ODD pe domenii de activitate statistică, în funcţie de 

interconectarea orizonturilor / țintelor SNDDR 2030 cu țintele / măsurile, etc. din strategiile 

sectoriale – document care a fost pus la dispoziţia prezentului proiect şi care a contribuit la o 

orientare mai adecvată a legislaţiei către obiectivele dezvoltării durabile şi ţintele asociate 

acestora  (Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectoriale_dec_2019). 

3. Pentru detalii de orientare în vederea mapării cadrului legislativ pe cele 17 ODD-uri din cadrul 

SNDD, în baza analizei celor 2 surse de referinţă, respectiv SNDD 2030 şi documentul precedent pus 

la dispoziţia prezentului proiect, arondarea cadrului legislativ la un obiectiv de dezvoltare durabilă s-

a realizat în baza considerentului privind arondarea acestuia cu preponderenţă către un ODD al 

Strategiei SNDD 2030. Acesta este un criteriu de conectare destul de aleator, de altfel, dar nu există 

un anumit cadru tipizat sau normativ de orientare şi încadrare într-un obiectiv de dezvoltare durabilă, 

care să cuantifice gradul de relaţionare şi de relevanţă al orientării şi încadrării în acel ODD.  

4. Pentru uniformitatea analizei de mapare, s-a convenit conectarea unui act normativ cu un singur 

obiectiv de dezvoltare durabilă. Deşi chiar şi la nivel intuitiv, un anumit act normativ poate avea 

relaţionări multiple, simultane, directe şi indirecte, cu mai multe obiective de dezvoltare durabilă, 

pentru uniformitatea tabloului de cartare s-a utilizat o singură arondare, iar conectarea la un singur 

ODD s-a realizat după criteriul predominant de orientare a acelui act normativ către acel ODD, care 

relevă astfel o relaţionare cât mai adecvată (de ex. actul normativ privind „asigurarea forței de muncă 

necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război”, deşi ar putea fi încadrat 

şi la ODD 8. Muncă decentă şi creştere economică, respectiv la subcapitolul referitor la ocuparea 

forţei de muncă, acest act normativ se poate încadra şi la ODD 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente; 

având în vedere un real şi evident aspect relevant care reiese din esenţa acestui act legislativ, se va 

alege arondarea sa la cel din urmă obiectiv, unde orientarea este cu precădere mai vizibilă şi mai 

adecvată). Astfel, în cadrul analizei de mapare, filtrul ipotetic de arondare a cadrului legislativ la 

obiectivele de dezvoltare durabilă a constat în modul preponderent în care acel act normativ se referă 

cu precădere, în mod predominant, la un anumit obiectiv de dezvoltare durabilă, iar conectarea actului 

normativ s-a realizat, cât mai adecvat, doar la un singur ODD cu care acesta relaţionează într-un mod 

cât mai pregnant, având cât mai multe atribute comune. 

5. S-a avut în vedere fiecare act normativ identificat din cele 4 date de date legislative relevante şi, în 

baza criteriului de relaţionare, fiecare act normativ a fost arondat unui singur obiectiv de dezvoltare 

durabilă, în baza celei mai adecvate orientări şi alocări. 
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6. În baza acestui criteriu de arondare, respectiv de orientare cu preponderenţă a actului normativ către 

un anumit obiectiv de dezvoltare durabilă, au fost configurate cele 4 matrici care ţin cont, cât mai 

relevant, de aceste relaţionări între cei doi vectori. 

7. În baza modelării celor 4 matrici de mapare se vor putea evidenţia relaţiile existente între legislaţia 

relevantă identificată şi obiectivele de dezvoltare durabilă, precum şi gradul de acoperire a fiecăruia 

din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă cu legislaţie relevantă sau de arondare a legislaţiei 

relevante la ţintele din Strategia SNDD 2030. 

 

2.3.2. Analiza mapării legislaţiei relevante privind dezvoltarea durabilă 

Analiza mapării instrumentarului legislativ normativ la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă din Strategia 

SNDD 2030 se va face pentru cele 4 baze de date legislative relevante identificate în capitolul precedent: 

a) Baza 1 – baza de date cu cele 980 de acte normative relevante identificate; 

b) Baza 2 – baza de date concatenată cu cele 913 de acte normative relevante; 

c) Baza 3 – baza de date cu cele 323 de acte normative relevante propuse; 

d) Baza 4 – baza de date cu cele 372 de acte normative relevante propuse şi actualizate. 

Modul cum au fost constituite aceste baze de date cu legislaţia relevantă aferentă, precum şi sursele de la 

care s-a pornit constituirea acestora au fost prezentate în paragraful precedent, la Considerentele şi paşii 

metodologici avuţi în vedere în analiza diagnostic a cadrului legislativ. 

Pentru fiecare din cele 4 baze de date legislative relevante se va construi câte o matrice de mapare a legislaţiei 

relevante la cele 17 obiective de dezvoltare din cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030 şi se va realiza o analiză de bord pentru fiecare matrice în parte, pentru a evidenţia gradul de 

orientare şi acoperire a acestor obiective de dezvoltare durabilă cu legislaţia relevantă identificată în primul 

capitol. 

a) Baza 1 – baza de date cu cele 980 de acte normative relevante identificate 

Baza de date 1 cuprinde 980 de acte normative relevante (reamintim că această bază de acte normative a fost 

construită pornind de la rezultatele raportului Băncii Mondiale privind Planurile strategice instituţionale, 

sinoptic descrise în capitolul precedent, sintetizate din perspectiva legislaţiei relevante, care au fost puse la 

dispoziţia proiectului şi care au reprezentat un real precursor al analizei cadrului legislativ, 

https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale/).  
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Figură 24 Maparea actelor normative relevante pe cele 17 ODD din Strategia SNDD 2030 (Baza de 

date 1 cu 980 acte normative relevante) 

 

Sursa: determinările autorilor, în baza SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale; SGG / 

DDD, Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectoriale_dec_2019; Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 2030 

Notă: *însumarea acestor valori depăşeşte 980 (1001, întrucât 21 de acte normative se regăsesc concomitent 

în 2 obiective de dezvoltare durabilă, respectiv ODD14 şi ODD15, respectivele acte normative acoperind 

simultan două obiective, neputându-se, aşadar, opta numai pentru un singur obiectiv naţional; astfel: 1001-

21=980 acte normative relevante). 

Diagrama matricii de mapare arată o distribuţie destul de neuniformă în privinţa gradului de acoperire, astfel 

că anumite obiective de dezvoltare durabilă sunt acoperite de un număr mai mare de acte normative, în timp 

ce altele prezintă o configurare mai redusă a acoperirii. Motivaţiile acestor distorsiuni reliefate din 

distribuţiile relativ oscilante sunt următoarele: 

- din diagramă, pare că numărul cel mai redus de acoperiri este reprezentat de ODD 5. Egalitate de gen. Dar 

realitatea este cu totul alta, în sensul că din Baza de date 1 cu legislaţia relevantă care acoperă 980 de acte 

normative, doar 6 dintre acestea aveau trimiteri directe către egalitatea de gen (respectiv enunţul actului 

normativ se adresa direct acestei dimensiuni), însă chiar dacă titulatura actului normativ nu exprimă direct 

enunţul cu privire la egalitatea de gen, această coordonată este permanent prezentă în toată legislaţia în 

vigoare. Astfel, întrucât egalitatea de gen este o axă orizontală de-a lungul întregului cadru legislativ naţional, 

acea valoare minimală indicată în diagramă (6 acte normative din totalul de 980 acte relevante) indică o falsă 

orientare de acoperire, legislaţia neîncuranjând, nicidecum, niciun fel de discriminare. 

- din diagramă, rezultă că numărul cel mai mare de acoperiri este reprezentat de ODD 16. Pace, justiţie şi 

instituţii eficiente, respectiv un total de 328 de acte normative relevante (peste o treime din numărul total al 

actelor normative relevante din Baza 1). Totalizarea unui număr aşa de mare de legislaţii relevante se 

datorează următoarelor considerente: a) instituţiile / ministerele s-au aflat şi se află şi în continuare într-un 

amplu proces de eficientizare, de consolidare a capacităţii instituţionale, de dezvoltare şi performanţă 

instituţională şi numeroase acte normative se adresau acestor aspecte de organizare şi funcţionare 

instituţională; b) În plus, acest obiectiv de dezvoltare durabilă conţine şi alte coordonate, pe lângă 

eficientizarea instituţiilor administrative (capital social, transparenţă şi accesul la justiţie, siguranţă publică, 

dar şi digitalizare) – aspecte la care numeroase acte normative apelează direct în titulatura sa.  
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În plus, tot mai pregnanta dezvoltare, extindere şi generalizare a digitalizării, a cărei necesitate este tot mai 

evidentă, mai ales în prezentul context, pe fondul pandemiei de la începutul anului 2020, în care economiei 

digitale i s-a accelerat adiţionarea noului model al economiei „low touch” / economia distanţării. Chiar dacă 

nu era un model destul de predictibil în anii precedenţi, procesul de dezvoltare a digitalizării a luat un avânt 

considerabil în ultima decadă, reprezentând o prioritate instituţională, numeroase instituţii ale administraţiei 

publice iniţiind demersuri pentru dezvoltarea digitizării şi digitalizării. Pe de altă parte, aşa cum prevede 

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă, digitalizarea se regăseşte în numeroase domenii (sărăcie, 

educaţie / digitalizarea competenţelor, sănătate / digitalizarea sistemului, industrie / economii şi tehnologii 

digitale, dar şi în tehnologiile digitale la nivelul administraţiei publice). Totodată, acest potenţial enorm al 

digitalizării conduce simultan şi la eficienţa instituţională. 

 

b) Baza 2 – baza de date concatenată cu cele 913 de acte normative relevante 

Baza de date 2 cuprinde 913 de acte normative relevante (reamintim că această Bază de date 2 a fost 

construită din baza de date precendentă care conţinea 980 de acte normative, din care au fost eliminate 

înregistrările multiple, respectiv actele normative care apăreau de mai multe ori (67 acte care totalizau 122 

apariţii concomitente), astfel că noua bază de date, respectiv Baza 2, baza de date concatenată, cuprinde un 

total de 913 acte normative relevante).  

Figură 25 Maparea actelor normative relevante pe cele 17 ODD din Strategia SNDD 2030 (Baza de 

date 2, Baza concatenată cu 913 acte normative relevante) 

 

Sursa: determinările autorilor, în baza SGG, https://sgg.gov.ro/new/planuri-strategice-institutionale şi 

completările şi prelucrările ulterioare ale autorilor privind legislaţia relevantă; SGG / DDD, Repartizarea 

dom_activi_statistica_ODD_sectoriale_dec_2019; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României 2030 

Notă: *însumarea acestor valori depăşeşte 913 (934, întrucât 21 de acte normative se regăsesc concomitent 

în 2 obiective de dezvoltare durabilă, respectiv ODD14 şi ODD15, respectivele acte normative acoperind 

simultan două obiective, neputându-se, aşadar, opta numai pentru un singur obiectiv naţional; astfel: 934-

21=913 acte normative relevante). 
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Diagrama matricii de mapare păstrează o distribuţie destul de neuniformă în privinţa gradului de acoperire 

legislativă, aşa cum se reliefa, de altfel, şi în diagrama precedentă, astfel că anumite obiective de dezvoltare 

durabilă sunt acoperite de un număr mai mare de acte normative, în timp ce alte obiective prezintă o 

configurare mai redusă a acoperirii. 

Se păstrează motivaţiile precedente de la maparea pe baza de date legislativă 1, care caracterizează şi 

maparea pe baza de date legislativă concatenată, nefiind diferenţe de fond prin deducerea legislaţiilor 

comune (67 acte normative; a nu se confunda cu ordinele comune) care nu au influenţat alura cartării, ci doar 

au operat mici modificări valorice, dar fără a perturba acoperirea / gradul de acoperire al celor 17 obiective 

de dezvoltare durabilă cu legislaţie relevantă (reamintim că eliminarea celor 67 de legislaţii comune se referă 

la acele acte care erau multiplicate la nivelul bazei de date concatenate, prin repetarea înregistrărilor). 

Astfel, remarcile precedente, legate de primul exerciţiu de mapare care s-a realizat pe Baza legislativă 1, 

rămân întru totul valabile şi în acest al 2-lea exerciţiu de mapare, în sensul unui cadrul legislativ care acoperă 

în integralitate obiectivele de dezvoltare durabilă în proporţii însemnate, iar gradul de acoperire a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă cu legislaţie naţională este unul semnificativ, cu distribuţii care variază 

într-o anumită plajă de valori (excepând maximalul valoric, aceste intervale de variaţie sunt între 6 şi 97 de 

acte per obiectiv). 

c) Baza 3 – baza de date cu cele 323 de acte normative relevante propuse 

Baza 3 cuprinde 323 de acte normative relevante propuse regăsite la nivelul Planului anual de lucru al 

Guvernului PALG 2019. La momentul realizării analizei cadrului legislativ, cea mai recent document 

disponibil este Planul anual de lucru al Guvernului PALG 2019 (https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf). 

Figură 26 Maparea actelor normative relevante pe cele 17 ODD din Strategia SNDD 2030 (Baza de 

date 3, Baza cu 323 acte normative din cadrul PALG 2019 – varianta previzionată) 

 

Sursa: determinările autorilor, în baza SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-

2.pdf; SGG / DDD, Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectoriale_dec_2019; Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 
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Diagrama matricii de mapare păstrează distribuţia destul de neuniformă în privinţa gradului de acoperire 

legislativă, aşa cum se reliefa de altfel şi în diagramele precedente, astfel că anumite obiective de dezvoltare 

durabilă sunt acoperite de un număr mai mare de acte normative propuse spre a fi adoptate, în timp ce altele 

prezintă o configurare mai redusă a acoperirii.  

Gradul mai intens de neuniformitate se poate datora, în plus faţă de cele menţionate în observaţiile anterioare, 

şi faptului că această bază legislativă este previzionată doar la nivelul unui singur an (în spetă, anul 2019), 

ceea ce ar putea induce ideea potrivit căreia nu s-a înregistrat o necesitate de a fi prevăzută o propunere de 

act normativ care să impună anumite modificări, întrucât acestea au putut avea loc în anii precedenţi 

(legislaţia să fie deja în vigoare şi să se constituie parte din primele două baze de date cu legislaţie relevantă). 

Din aceste motive, unele obiective de dezvoltare durabilă sunt mai puţin acoperite în plan legislativ decât 

altele în cadrul unor propuneri anuale, dar aceasta nu poate reprezenta un semnal de alarmă. 

În plus, intervine acelaşi considerent metodologic, respectiv de unică alocare a unei legislaţii la un singur 

obiectiv de dezvoltare, ceea ce ar putea să nu reflecte întru totul realitatea, când un act normativ, chiar dacă 

se referă la un anumit aspect sau domeniu, are implicaţii economice şi sociale multiple, acestea putând 

interfera, interacţiona sau chiar influenţa reciproc, putând fi regăsite aceste efecte simultan şi complementar 

în mai multe obiective de dezvoltare durabilă. 

De asemenea, unele aspecte, deşi nu au trimiteri directe în cadrul unui act normativ, nu numai în titulatura 

sa, aceasta nu înseamnă că nu se adresează acelei problematici (de exemplu egalitatea de gen). Chiar dacă 

titulatura actului normativ nu exprimă direct enunţul egalităţii de gen, această coordonată este permanent 

prezentă în toată legislaţia în vigoare. Astfel, întrucât egalitatea de gen este o axă orizontală de-a lungul 

întregului cadru legislativ naţional, acea valoare minimală indicată în diagramă indică o falsă orientare de 

acoperire, legislaţia neîncurajând sub nicio formă aceste discriminări, ca nici pe celelalte, de alte naturi 

semantice. 

Totodată, ca şi în mapările precedente configurate pe celelalte două baze de acte legislative, obiectivul ODD 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente este puternic evidenţiat cu legislaţie numeroasă, datorită aceloraşi 

considerente ca în mapările anterioare, respectiv, instituţiile au simţit nevoia îmbunătăţirii capacităţii de 

organizare şi funcţionare, de dezvoltare instituţională şi au iniţiat propuneri legislative în acest sens. Pe de 

altă parte, acestea au investit prin iniţieri legislative şi în eficienţa instituţională – aspect care se regăseşte 

subsumat aceluiaşi obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 16), cu specificitate la eficienţa instituţiilor 

administrative.  

În plus, în continuarea procesului de digitizare, instituţiile au iniţiat propuneri legislative şi în privinţa 

continuării acestui demers important de dezvoltare, inclusiv odată cu impunerea privind operabilitatea 

datelor acolo unde, eventual, şi politicile sectoriale acţionează integrat şi unde sunt necesare colaborări şi 

parteneriate instituţionale pentru atingerea ţintelor naţionale, ceea ce conduce la relaţionarea acestor acţiuni 

cu acelaşi obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 16), cu specificitate expresă la acţiunea de digitalizare; 

aceste aspecte specifice digitalizării contribuie, totodată, şi la eficientizarea activităţii instituţiilor respective.  

Toate aceste relaţionări adiacente conduc la multiple arondări către obiectivul de dezvoltare durabilă 

respectiv (ODD 16), care astfel subsumează un număr semnificativ de acte normative, ceea ce justifică gradul 

de acoperire mai bine reprezentat decât al celorlalţi vectori matriciali relaţionali determinaţi de dimensiuni 

legistative arondate altor obiective de dezvoltare durabilă. 
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d) Baza 4 – baza de date cu cele 372 de acte normative relevante propuse (varianta actualizată) 

Baza 4 cuprinde 372 de acte normative relevante propuse (varianta actualizată) regăsite la nivelul Planului 

anual de lucru al Guvernului PALG 2019. La momentul realizării analizei cadrului legislativ, cea mai recent 

document disponibil este Planul anual de lucru al Guvernului PALG 2019 actualizat 

(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/ANEXA-1-1.pdf). 

 

Figură 27 Maparea actelor normative relevante pe cele 17 ODD din Strategia SNDD 2030 (Baza de 

date 4, Baza cu 372 acte normative din cadrul PALG 2019 – varianta actualizată) 

 

Sursa: determinările autorilor, în baza SGG, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/ANEXA-

1-1.pdf; SGG / DDD, Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectoriale_dec_2019; Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

 

Varianta actualizată (372 acte normative) nu diferă cu mult faţă de cea previzionată (323 acte normative), ca 

atare nici alura mapării nu diferă faţă de cea precedentă, astfel că se păstrează remarcile menţionate la 

maparea precedentă. Micile diferenţe valorice date de adiţionarea propunerilor legislative păstrează trendul 

şi observaţiile privind acoperirea în integralitate a obiectivelor de dezvoltare durabilă cu legislaţie propusă a 

fi aprobată şi ulterior implementată. 

La fel ca şi  la exerciţiul precedent de mapare, se observă că anumite obiective de dezvoltare durabilă sunt 

acoperite de un număr mai mare de acte normative propuse a fi adoptate, în timp ce altele au o configurare 

mai redusă a acoperirii. Gradul mai intens de neuniformitate se poate datora şi faptului că această bază 

legislativă este previzionată doar la nivelul unui singur an (anul 2019, în speţă), ceea ce ar putea induce ideea 

potrivit căreia nu s-a înregistrat o necesitate instituţională de a fi prevăzută o propunere de act normativ care 

să impună anumite modificări sau completări, sau chiar iniţieri de noi propuneri, întrucât acestea au putut 

avea loc în anii precedenţi (legislaţia să fie deja în vigoare şi să se constituie parte din primele două baze de 

date legislative cu acte normative relevante). Din acest motiv, unele obiective de dezvoltare durabilă sunt 

acoperite în plan legislativ cu un număr mai mic de acte normative decât altele. 
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Dar, chiar dacă se observă o diferenţiere semnificativă de acoperire a unor obiective de dezvoltare durabilă, 

unele chiar cu un grad mai redus de acoperire, aceste obiective au prevăzute la nivelul unui an calendaristic 

(aşa cum este Planul anual de lucru al Guvernului) anumite legislaţii care să sprijine dezvoltarea în sensul 

ţintelor componente şi, chiar dacă acest grad de acoperire este unul redus, aceasta nu trebuie să reprezinte 

un semnal de alarmă în sensul unui vid legislativ, întrucât aceste obiective sunt suficient de bine acoperite 

prin legislaţiile din anii precedenţi care îşi continuă implementarea şi îşi produc efectele în timp. 

 

2.4. Principalele concluzii 

Indiferent de baza de date legislativă pe care s-au construit modelările de matrici de mapare, aceste exerciţii 

de mapare a instrumentarului legislativ normativ au arătat următoarele: 

- cadrul legislativ acoperă obiectivele de dezvoltare durabilă în proporţii însemnate. Chiar dacă anumite 

aspecte se constituie în axe orizontale, transversale de acţiune, în cadrul domeniilor acoperite (de ex. 

educaţia, starea de sănătate, egalitatea de gen, etc.), sau aceste aspecte nu se regăsesc explicitate în mod 

direct în titulatura actului legislativ, sau prevederile acestor acte normative implicit le au în vedere atunci 

când intră în vigoare, cadrul legislativ acoperă în integralitate toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

din cadrul Strategiei SNDD 2030. 

- gradul de acoperire a obiectivelor de dezvoltare durabilă cu legislaţie naţională este unul semnificativ. Chiar 

dacă un act normativ a fost arondat unui singur obiectiv de dezvoltare durabilă, după criteriul de unică 

legătură, cu relevanţă preponderentă de orientare către un singur obiectiv ţintă, este evident că acesta are un 

impact direct şi indirect, multiplu şi simultan, conex şi complementar, care se poate întrepătrunde şi interfera  

sau chiar genera în numeroase domenii economice şi sociale care se regăsesc în toate obiectivele de 

dezvoltare durabilă. 

- chiar dacă s-a avut în vedere o singură înregistrare în baza de date concatenată (Baza 2 cu 913 de acte 

normative relevante), eliminând apariţiile multiple ale aceluiaşi act normativ, precum şi o alocare a fiecărui 

act normativ la un singur obiectiv de dezvoltare durabilă, numeroase aspecte înglobează o dimensiune 

comună la nivelul administraţiei publice în privinţa unor acte normative care se referă la anumite coordonate 

specifice comune precum statutul funcţionarilor publici, codul de conduită al funcţionarilor publici, liberul 

acces la informaţiile publice, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, salarizarea personalului, controlul 

intern şi financiar, achiziţiile publice, etc.) şi care privesc, în integralitate, toate instituţiile administraţiei 

publice. 

- acoperirea unor obiective de dezvoltare durabilă este semnificativ supradimensionată (aşa cum este 

ODD16) din punct de vedere al actelor normative care agregă prevederi legislative privind cadrul 

instituţional de organizare şi funcţionare, fie că se referă la dezvoltarea instituţională sau la crearea de noi 

structuri instituţionale, acolo unde acestea sunt imperios necesare, demersurile respective sprijinind 

eficientizarea instituţiilor administraţiei publice. Astfel, aceste demersuri sunt specifice tuturor instituţiilor / 

ministerelor, iar aceste acţiuni s-au regăsit totalizat într-o acoperire semnificativă la nivelul obiectivului care 

înglobează eficienţa instituţională (ODD16), ceea ce contribuie la regăsirea unui număr mai mare de acte 

normative care se arondează acestui obiectiv de dezvoltare durabilă privind eficientizarea instituţiilor 

administrative. 

- complementar, la creşterea semnificativă a gradului de acoperire a acestui obiectiv de dezvoltare durabilă 

(ODD16) a contribuit şi continuarea procesului de dezvoltare a digitizării şi digitalizării, crearea şi 
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dezvoltarea sistemelor informatice naţionale, a sistemelor de indicatori şi a operabilităţii acestora la nivel 

instituţional, mai ales din prisma sistemelor şi măsurilor integrate care privesc simultan mai multe domenii 

care se intersectează din prisma politicilor sectoriale care promovează dezvoltarea durabilă. Aceste sisteme 

impun tot mai des cooperări la nivel naţional sau chiar local şi dezvoltarea de parteneriate instituţionale, în 

cumularea şi potenţarea eforturilor pentru atingerea acestor ţinte, inclusiv a celor de dezvoltare durabilă, mai 

ales acolo unde politicile sectoriale se întrepătrund şi converg către ţinte naţionale comune. 

- chiar dacă analizele nu au ţinut cont de absolut toate actele normative din repetoriul legislativ, ci doar de 

cele relevante, orice adiţie nu ar schimba radical tabloul legislativ mapat în concordanţă cu ODD-urile din 

SNDD 2030, în sensul că aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt deja acoperite în integralitate prin 

legislaţiile relevante ale domeniilor componente. 

- având în vedere caracterul volatil al cadrului legislativ, această analiză a screening-ului legislativ poate fi 

considerată o iteraţie care oferă într-un anumit moment un tablou cu cele mai relevante acte normative 

specifice dezvoltării durabile. În privinţa propunerilor de acte normative, indiferent dacă se face referire la 

varianta previzionată (Baza 3 cu 323 acte normative) sau la varianta actualizată (Baza 4 cu 372 acte 

normative) din PALG 2019 (cel mai recent PALG disponibil on-line), totuşi analiza reprezintă o iteraţie care 

a avut loc la acel moment şi care reliefează un tablou diagnostic cu actele normative propuse spre aprobare 

care să intre în vigoare si implementare şi care să-şi producă în timp efectele scontate. 

- ţinând cont de notabila volatilitate pe care o prezintă cadrul legislativ, chiar dacă acesta nu este de strictă 

actualitate, prezenta iteraţie statistică arată un interes şi o necesitate ale instituţiilor în privinţa contribuţiei 

lor la dezvoltarea durabilă, privite atât din prisma instituţiilor, a domeniilor acoperite prin modelul de 

dezvoltare sustenabilă (axat pe investiții, stimularea și dezvoltarea capitalului, creșterea competitivității 

companiilor românești și transformarea digitală a economiei și administrației, eficientizarea cheltuielilor și 

combaterea sărăciei), a dezvoltării societăţii, cât şi din prisma bunăstării şi a calităţii vieţii individului. 

- chiar dacă exerciţiile de mapare au avut la bază un criteriu destul de aleator de relaţionare, de orientare şi 

arondare a unui act normativ la un singur obiectiv de dezvoltare durabilă, acest criteriu neavând o minuţioasă 

rigurozitate, totuşi matricile de mapare au arătat că toate obiectivele de dezvoltare durabilă, indiferent de 

bazele de date legislative care au fost avute în vedere, au fost acoperite în integralitate şi într-un grad 

semnificativ de cadrul legislativ relevant existent, dar şi de propunerile legislative din Planul anual de lucru 

al Guvernului PALG. 

- chiar dacă în cadrul matricilor de mapare s-au relaţionat cei doi vectori privind cadrul legislativ relevant 

existent şi obiectivele de dezvoltare durabilă, în baza unei singure alocări preponderente care prezintă 

estimativ şi orientativ cea mai relevantă conectare, judecând după acoperirea cea mai pregnantă, este bine 

cunoscut faptul că un act normativ are multiple efecte, directe sau indirecte, complementare, simultane, pe 

termen scurt, mediu sau lung.  Aceste efecte pot fi concomitent de natură socială, întrucât au un anumit 

impact social asupra populaţiei, privită ca individ, familie/gospodărie, comunitate, societate, dar au şi un 

impact economico-financiar atât asupra acestora, dar şi la nivelul efortului bugetar, întrucât implică anumite 

bugete care trebuie prevăzute; unele pot avea şi un impact asupra mediului (aceste estimări de impact 

economico-social şi de mediu se pot regasi, specific, în Notele de fundamentare care însoţesc actele 

normative). Tot din acest impact economico-social şi de mediu derivă şi importanţa studiilor şi analizelor 

ex-ante, pentru a estima efortul bugetar implicat, dar şi impactul pe care le-ar putea avea acele măsuri/politici 

în realizarea obiectivelor propuse, sau asupra segmentelor vizate. Deosebit de importante sunt aici sistemele 

de indicatori, fie că ne referim la indicatori de context sau la indicatori de program; la indicatori de resurse 

(input), de ieşire (output), de rezultat (outcome) sau de impact; la indicatori de evaluare şi monitorizare 



 
 
 
 

81 
 

(eficienţă, eficacitate, performanţă, acoperire, relevanţă, sustenabilitate); indicatori de impact ex-ante şi ex-

post; astfel, indicatorii statistici sunt deosebit de importanţi şi relevanţi, în funcţie de ceea ce se doreşte a se 

urmări şi cuantifica. 

- prin aceste exerciţii de mapare, respectiv de modelare a relaţionărilor dintre cadrul legislativ relevant şi 

ţintele de dezvoltare durabilă s-a dorit să se evidenţieze de fapt că multitudinea de legislaţie existentă acoperă 

întreg spectrul socio-economic şi de mediu, precum şi toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, cu 

siguranţă în proporţii diferite (iar în aceste exerciţii de modelare de mapare s-a tinut cont doar de actele 

normative relevante şi nu de absolut tot repertoriul legislativ care ar putea descrie până la cel mai fin detaliu 

componenţa unui program / măsură/ direcţie de acţiune/ politică sectorială sau chiar strategie 

naţională/regională/locală care conţine numeroase acte legislative componente, în functie de elementele din 

multitudinea de domenii, inclusiv cele complementare şi adiacente, pe care le acoperă şi cărora se adresează. 

- în cadrul acestor analize nu au fost menţionate contribuţiile instituţiilor, nici separat şi nici comparativ, 

întrucât nu este relevantă o anumită proporţie pe care ar avea-o o instituţie în raport cu alta în privinţa 

contribuţiei la un anumit ODD şi, implicit, o arondare la mai multe sau mai puţine ODD-uri, întrucât aceste 

proporţii nu ar fi relevante, aşa cum nici numărul de acte emise nu este, de asemenea, un indicator relevant 

(din acest motiv nu s-au ierarhizat aceste instituţii, în functie de procentul emiterii unui număr mai mare sau 

mai mic de acte normative).  

- pe de altă parte, nu ar fi etic şi corect a se evidenţia o pondere în total a actelor normative ale fiecărui 

minister sau instituţie în parte, sau a se menţiona contribuţia fiecărei instituţii cu un anumit număr de acte 

normative, întrucât necesităţile instituţionale diferă în multiple lor dimensiuni, ca activitate, specificitate, ca 

răspuns în obiectivele naţionale al politicilor sectoriale pe care le acoperă, ca obiective şi rezultate ţintite, 

etc. Acesta este doar un tablou privind actele normative existente din cadrul surselor identificate la un 

moment dat şi modul cum aceste legislaţii acoperă obiectivele de dezvoltare durabilă. Se poate desprinde de 

aici ideea că toate aceste ministere contribuie, într-un efort cumulat, prin politicile sectoriale pe care le 

guvernează, la atingerea propriilor ţinte impuse şi prin propriile strategii naţionale, sprijinind totodată 

simultan şi în mod direct dezvoltarea durabilă, obiectivele şi ţintele asociate. 

Noile abordări integrate impun din ce în ce mai pregnant colaborări şi parteneriate instituţionale între 

principalii actori ai dezvoltării durabile, indiferent de forma lor de organizare, care să sprijine într-un efort 

comun acest mix de politici sectoriale și acțiuni care sunt menite să contribuie în convergență și în 

complementaritate la aceste scopuri comune de realizare simultană a celor 17 obiective de dezvolare durabilă 

din Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Astfel, guvernanța în rețeaua socială 

trebuie să-și facă tot mai des simțită prezența, dezvoltând demersuri importante axate pe cei trei piloni 

esenţiali ai dezvoltării durabile care implică dimensiunile economice, sociale şi de mediu, prin care politicile 

şi iniţiativele sectoriale componente pregătesc implementarea pe termen lung a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă.  Aşadar, pentru un răspuns convergent din prisma tuturor acestor acţiuni, modelul guvernanţei 

sociale care implică integrarea acestor politici sectoriale atât pe verticala, cât mai ales pe orizontala 

guvernanţei sociale, s-ar constitui în reale oportunităţi şi premise care ar contribui la atingerea ţintelor 

propuse a fi realizate până la nivelul anului 2030. Mizând pe rolul major, abordarea şi emergenţa guvernanţei 

multi-level, aceste parteneriate instituţionale ar sprijini în mod real, integrat, sistemic şi responsabil modelul 

holistic de dezvoltare durabilă. 

 

3. Mecanismul instituțional de coordonare strategică din România pentru dezvoltarea durabilă 



 
 
 
 

82 
 

 

În cadrul Activității A.I.2. ”Elaborarea raportului de evaluare a politicilor, planurilor și strategiilor de 

acțiune sectoriale în relație cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030” este realizată ”Subactivitatea I.2.3. Analiza planurilor și strategiilor sectoriale specifice”.  

Rezultatul acestei activități este reprezentat de studiul intitulat ”Analiza și maparea planurilor și 

strategiilor specifice”. 

România ca stat membru ONU si al UE, a adoptat Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 (SNDDR 2030), Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 985bis din 21 noiembrie 2018, 

în vigoare de la data de 21 noiembrie 2018 și aprobată prin HG 877/9.11.2018. Principalul instrument 

strategic va fi reprezentant de  Planul de Acțiune pentru implementarea SNDDR 2030. Responsabilitatea 

principală în contractarea acestui plan revine Secretariatul General al Guvernului (SGG) prin cele două 

direcții ale sale  Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) și Direcția pentru Strategii 

Guvernamentale (DSG).  

SNDR 2030 are un loc și un rol aparte în cadrul Strategic în general. Particularitatea aparte  a acestei strategii 

este marcată de materializarea la nivel național, a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă (2015). 

Agenda 2030 reprezintă un ”program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și 

care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de 

mediu3”, structurate în  17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) numite și Obiective Globale. Aceasta, 

reprezintă o manifestare a guvernării multi-nivel: global, european, național, regional și local ca răspuns la 

probleme majore cum ar fi: eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților și a injustiției și a protejării 

planetei până în 2030, pentru orice țară, indiferent de nivelul de dezvoltare.  

Agenda 2030 propune o convergentă coerenta a celor 17 domenii asociate celor 17 ODDuri. La nivel 

național, SNDDR 2030 stabilește liniile generale de dezvoltare pentru strategiile sectoriale, regionale și 

locale viitoare. Cele 17 domenii acoperă activități umane în interacțiune socială, economică și de mediu. În 

această analiză ne propunem o analiza și o maparea planurilor și strategiilor naționale care au relevanță în 

implementare SNDD 2030, cu focusare asupra celor sectoriale. 

 

3.1. Secretariatul General al Guvernului 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este instituția publică cu statut persoană juridică de drept public, 

aflată în subordinea prim-ministrului, componentă a Aparatul de lucru al Guvernului. SGG  este înființată, 

organizată și funcționează în temeiul dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind 

organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I). 

SGG are funcția de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, 

planificării strategice și la stabilirea direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental, precum și prin care se 

creează sistemul de relații pentru fundamentarea și elaborarea Programului Legislativ al Guvernului; 

 
3 https://www.mae.ro/node/35919 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223115
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SGG are ca atribuție principală, cu relevanță în Mecanismul de coordonare strategică ”să contribuie la 

dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici și acte normative fundamentate.  Acest Sistem 

reflectă o consultare  complexă, atât interinstituțională dar și cu implicarea factorilor interesați pe întreaga 

durată a procesului de elaborare. Durata de viață a unei Strategii este cuprinsă între evenimentul inițierii și 

finalizarea implementării.  Succesul procesului strategic este puternic influențat, în toate etapele sale, de: 

a) capacitatea SGG de a pune în practică funcția de coordonare interinstituțională;  

b) capacitatea instituțiilor publice cu responsabilitate sectorială, în principal a ministerelor de a 

planifica, elabora și implementa strategii, politici publice și acte normative, cu accent pe Programul 

de guvernare”. 

SGG contribuie la consolidarea și funcționarea Mecanismului de coordonare strategic prin realizarea unor 

atribuții relevante, cum ar fi: 

- ”elaborarea și implementarea politicii în domeniile guvernării deschise, transparenței și accesului 

la informații de interes public, consultării publice și creșterii capacității operaționale a 

organizațiilor neguvernamentale.   

- contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea 

strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental și sprijină cunoașterea și înțelegerea 

de către publicul intern și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale din țară și din 

străinătate”. 

SGG este coordonator al procesului de planificare strategică ce elaborează Planul Anual de Lucru al 

Guvernului (PALG). Ultima versiune oficial a PALG este 2019. PALG este principalul instrument de 

planificare anuală a procesului decizional la nivelul administrației publice centrale. 

Cel mai recent Program de Guvernare adoptat este cel din 2020 (PG 2020). Acesta este Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 14 martie 2020 și în vigoare de la data de 14 martie 2020 Nu are 

asociat un PALG. În cadrul PG 2020 sunt menționate măsuri și obiective pe termen mediu, scurt și lung, 

multe dintre ele armonizate cu cerințele SNDD 2030. Acest Program este asumat prin programul de 

guvernare de catre Partidul Național Liberal in calitate de principal partid de guvernamant in actuala 

legislatura (2020-2024) si afirmă ca valoare centrală ”reorientarea politicilor publice către o abordare 

durabilă în care creșterea economică să creeze bunăstare”.  

Orientarea consecventă către durabilitate este anunțată de recentul Proiect de Program de Guvernare 

2020 – 20244 (PG 2020-2024). PG 2020-2024, realizat de Partidul Național Liberal, Alianța USR-PLUS și 

Uniunea Democrată Maghiară din România, a fost depus de Primul Ministru Cîțu,  miercuri 23.12.2020 la 

Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Programul oferă o imagine a priorităților 

politice pentru termenul mediu. Acesta nu este publicat în Monitorul Oficial. Proiectul de PG 2020-2024 

”susține nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiții, stimularea și dezvoltarea capitalului, 

creșterea competitivității companiilor românești și transformarea digitală a economiei și administrației, 

eficientizarea cheltuielilor statului și combaterea sărăciei”. Obiectivele anunțate se subordonează in mare 

măsură conceptului de durabilitate, aspect care confirmă convergența cu SNDD 2030. 

 

 
4 https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Program_de_guvernare_2020_2024.pdf 
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3.1.1. Departamentul pentru dezvoltare durabilă 

Departamentul pentru dezvoltare durabilă (DDD) reprezintă conform Art. 1 / HG 313/2018 o structură fără 

personalitate juridică  din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Acesta funcționează în subordinea 

prim-ministrului, și este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  

Această structură de management a politicilor publice prezintă următoarele funcții și atribute cu relevanță 

pentru analiza Mecanismului instituțional de coordonare strategică din România pentru dezvoltarea durabilă,  

Fig. 28 și 29. 

 

Figură 28 Rolul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în mecanismul instituțional pentru 

 

Sursa: Scanarea OECD a mecanismelor instituționale pentru realizarea ODD, pag. 16 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/09/Romania-Institutional-Scan_final.pdf 

 

 

 

 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/09/Romania-Institutional-Scan_final.pdf


 
 
 
 

85 
 

Funcțiile DDD (Art.1. (2) HG 313/2017): 

a) de coordonare a activităților de implementare a SNDDR 2030, adoptată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 877/2018  

b) de planificare și de integrare a datelor și informațiilor comunicate de către instituțiile cu atribuții 

în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor 

elaborate de către autoritățile administrației publice, de raportare către Guvern, ori de câte ori este cazul, 

asupra elaborării sau implementării setului de măsuri privind dezvoltarea durabilă la nivel național și de 

coordonare a activităților de localizare și prioritizare a țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de 

autoritățile administrației publice de specialitate; 

c) de monitorizare a implementării SNDDR 2030 pe baza indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă, de 

formulare a propunerilor de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național și a termenelor de realizare;  

d) de reprezentare în raporturile cu ministerele, autoritățile administrației publice, cu organismele interne și 

internaționale, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice române și străine. 

Figură 29 Cadrul instituțional de implementare al SNDDR 2030 

 

 

Atributele DDD (Art 3. (1) Hg 313/2017) 

a) analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Strategiei pe baza indicatorilor 

naționali de dezvoltare durabilă; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

b) coordonează localizarea și prioritizarea țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile 

administrației publice de specialitate; 

c) coordonează elaborarea planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei, urmărind o abordare 

integrată și multidimensională a acestuia, precum și racordarea Strategiei la obiectivele de dezvoltare 

durabilă stabilite la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite; 20/12/2019 - litera a 

fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

d) sprijină Institutul Național de Statistică în coordonarea elaborării și actualizării setului de indicatori pentru 

monitorizarea implementării obiectivelor dezvoltării durabile la nivel național, regional și sectorial, 

indicatori realizați în cadrul Sistemului statistic național, în congruență cu reglementările convenite în cadrul 

Uniunii Europene, vizând asigurarea relevanței, termenelor de realizare, acurateței și comparabilității datelor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/208312
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165719
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165720
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
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cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin 

Hotărâre 966/2019 

e) cooperează cu Institutul Național de Statistică, coordonator al activității de realizare a indicatorilor 

disponibili din surse proprii, precum și din surse administrative ale autorităților administrației publice 

centrale și locale, în vederea măsurării implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sprijină 

demersurile inițiate de Institutul Național de Statistică în scopul colectării de la autoritățile administrației 

publice centrale și locale a datelor și informațiilor necesare evaluării gradului de implementare și realizare a 

obiectivelor prevăzute în Strategie. Indicatorii vor fi incluși în setul de indicatori de dezvoltare durabilă din 

baza de date a Institutului Național de Statistică și vor fi utilizați de Departament pentru realizarea 

rapoartelor, informărilor și a altor materiale documentare și de conștientizare; 20/12/2019 - litera a 

fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

f) urmărește realizarea planului de acțiune pentru implementarea Strategiei; 20/12/2019 - litera a 

fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

g) propune eventuale măsuri de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național, precum și măsuri în ceea ce 

privește termenele de realizare, în funcție de situația reală și de prevederile europene în materie; 20/12/2019 

- litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

h) în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin propune măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor 

elaborate de către autoritățile administrației publice centrale și alte instituții, în scopul orientării către o 

perspectivă obiectivă, în concordanță cu strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a României, precum 

și cu Programul de guvernare, din perspectiva abordării multisectoriale și pentru îndeplinirea măsurilor din 

Programul de guvernare; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

i) îndeplinește orice alte sarcini specifice încredințate de prim-ministru, în legătură cu Strategia națională de 

dezvoltare durabilă; 

j) Abrogat(ă) 20/12/2019 - litera a fost abrogată prin Hotărâre 966/2019. 

k) Abrogat(ă) 20/12/2019 - litera a fost abrogată prin Hotărâre 966/2019. 

l) Abrogat(ă) 20/12/2019 - litera a fost abrogată prin Hotărâre 966/2019. 

m) elaborează și înaintează Guvernului, pe baza propunerilor și a avizului consultativ ale Comitetului 

interdepartamental pentru dezvoltare durabilă, un raport anual care se prezintă Parlamentului României 

asupra modului de implementare a Strategiei; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

n) contribuie, împreună cu autoritățile administrației publice centrale implicate, la îndeplinirea obligației 

care revine României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la implementarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă pentru statele în curs de dezvoltare; 

o) monitorizează evoluția indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă, utilizând sisteme informatice în 

procesul de colectare, centralizare și raportare; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

p) transmite informații, la solicitarea instituțiilor europene, asupra stadiului implementării Strategiei, 

împreună cu propuneri și recomandări privind eventuala modificare a orientărilor generale, politicilor și 

priorităților strategiei Uniunii Europene în materie; 20/12/2019 - litera a fost modificată prin 

Hotărâre 966/2019 

https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165721
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165722
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165723
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165724
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165725
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/hotararea-nr-313-2017-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-departamentului-pentru-dezvoltare-durabila
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178204&d=20-12-2019#p-307178204
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/hotararea-nr-313-2017-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-departamentului-pentru-dezvoltare-durabila
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178204&d=20-12-2019#p-307178204
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/hotararea-nr-313-2017-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-departamentului-pentru-dezvoltare-durabila
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178204&d=20-12-2019#p-307178204
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165726
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165727
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165728
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
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q) colaborează cu organismele responsabile pentru implementarea Strategiei, precum și cu structuri 

specializate din cadrul Parlamentului României și Administrației Prezidențiale, alte instituții publice sau 

private, organizații neguvernamentale, precum și cu organizații internaționale cu activități în domeniu; 

20/12/2019 - litera a fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

r) asigură reprezentarea și ține legătura cu Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Durabilă (European 

Sustainable Development Network - ESDN) la nivelul Uniunii Europene, cu Comisia Europeană și celelalte 

instituții ale Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite în vederea implementării pe plan național a 

Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă și Agendei 2030; 20/12/2019 - litera a 

fost modificată prin Hotărâre 966/2019 

s) inițiază, organizează și finanțează, inclusiv în colaborare cu autorități publice centrale, instituții publice 

sau organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, proiecte și acțiuni de comunicare, informare 

și conștientizare publică, în condițiile legii, având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind 

dezvoltarea durabilă a României, în context european și mondial, precum și diseminarea informațiilor de 

interes public privind Strategia și orice alte politici și strategii sectoriale ale Guvernului în acest domeniu"; 

12/10/2017 - litera a fost introdusă prin Hotărâre 743/2017.20/12/2019 - litera a fost modificată prin 

Hotărâre 966/2019 

ș) inițiază, organizează, finanțează și participă, inclusiv în colaborare cu autorități publice centrale, instituții 

publice sau organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, la implementarea/monitorizarea 

proiectelor din domeniul dezvoltării durabile, în condițiile legii; 12/10/2017 - litera a fost introdusă prin 

Hotărâre 743/2017. 

t) prezintă Comitetului interdepartamental pentru dezvoltare durabilă și Guvernului, ori de câte ori este cazul, 

rapoarte, note și informări asupra stadiului implementării Strategiei și face propuneri în scopul integrării și 

armonizării tuturor măsurilor în contextul Strategiei și în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă 

stabilite la nivel european; 20/12/2019 - litera a fost introdusă prin Hotărâre 966/2019. 

ț) sprijină și acționează pentru formarea de nuclee pentru dezvoltare durabilă la nivelul autorităților publice 

centrale și locale, cu atribuții în domeniul dezvoltării durabile, care să urmărească atât implementarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ce țin de domeniul de activitate al instituției, cât și să reprezinte punți de 

legătură între fiecare instituție și Departament, pe de o parte, și Institutul Național de Statistică, pe de altă 

parte; 20/12/2019 - litera a fost introdusă prin Hotărâre 966/2019. 

u) coordonează activitatea experților în dezvoltare durabilă din cadrul autorităților administrației publice 

centrale și locale, în scopul colectării și furnizării datelor și informațiilor necesare evaluării gradului de 

implementare și realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Strategiei, conform solicitărilor 

Departamentului și Institutului Național de Statistică; 20/12/2019 - litera a fost introdusă prin 

Hotărâre 966/2019. 

v) formulează propunere de aviz către Comitetul interdepartamental pentru dezvoltare durabilă privind 

planurile și programele naționale de acțiune care au incidență directă asupra obiectivelor stabilite în 

Strategie; 20/12/2019 - litera a fost introdusă prin Hotărâre 966/2019. 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165729
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165730
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/ge3tmnjtga4q/act?pid=206573046&d=12-10-2017#p-206573046
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186&opt=M&idRel=14165731
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178186&d=20-12-2019#p-307178186
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/ge3tmnjtga4q/act?pid=206573046&d=12-10-2017#p-206573046
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178205&d=20-12-2019#p-307178205
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178205&d=20-12-2019#p-307178205
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178205&d=20-12-2019#p-307178205
https://lege5.ro/App/Document/ge3danjsga4a/gm2tkojqheya/act?pid=307178205&d=20-12-2019#p-307178205
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În cadrul DDD a fost actualizată recent (2019)5 o bază de date Baza de date Strategii DDD din Sursa 16, cu 

numele de Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019. Cele 17 ODD sunt repartizate  pe 

domenii de activitate statistică, în funcție de interconectarea orizonturilor/țintelor SNDDR 2030 cu 

țintele/măsurile, etc. din strategiile sectoriale.  Această bază de date permite extragerea Listei originale a 

documentelor strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030 necorectata, respectiv  Strategiile 

DDD, analizate în Capitolul 2.  

3.1.2. Unitatea de Coordonare a Strategiilor 

Unitatea de Coordonare a Strategiilor (UCS) este operaționalizată în cadrul Direcției Coordonare Politici și 

Priorități (DCPP). DCPP alături de Direcția Control Intern  Managerial și Relații Inter-Instituționale 

(DCIMRII)  sunt incluse în cadrul Direcției Generale Politici Publice, Strategii și Control Intern Managerial 

(DGPPSCIM). (Figura 30) 

Figură 30 Mecanismul instituțional de coordonare strategică din România 

 

Sursa: detaliu din Organigrama Secretariatului General al Guvernului, https://sgg.gov.ro/new/despre-

institutie/organizare/  

 
5 În anul 2019 a fost realizata baza de date dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019.xls ca rezultat al proiectului POCA 2014-2020, cod SIPOCA 613. 

Acest document inventariază pentru fiecare ODD Orizont 2020 / Țintă -  SNDDR 2030 . Suplimnetar pentru fiecare țintă sunt explictate măsurile și stragiile 

sectoriale associate. Documentul are 562 de pagini. Detalii privind acest proiect sunt pecizate la subsolul (6) 
6 ”România Durabilă- Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

2030”, coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, POCA 2014-2020, cod SIPOCA 613, gg.gov.ro/new/23-08-2019-proiect-romania-

durabila-dezvoltarea-cadrului-strategic-si-institutional-pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030-cod-

sipoca-613/  

 

https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/organizare/
https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/organizare/
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În cadrul DCPP se realizează coordonarea politicilor publice la nivelul administrației centrale. Direcția de 

interes ”dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare și elaborare a 

politicilor publice și întărirea capacității instituționale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare 

strategică, comunicare și coordonare interministerială” . 

Suplimentar, de menționat că DCPP  Direcției Coordonare Politici și Priorități implementează principalele 

Strategii care definesc guvernarea în România: 

a) Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020;  

b) Strategiei pentru o Reglementare mai Bună 2014-2020. 

Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019 propune o Lista propunerilor de acte normative pentru anul 

20197. 

În cadrul sitului GOV.ro subsecțiunea Unitatea de coordonare a strategiilor sunt prezentate ca documente 

suport Strategiile structurate pe domenii de activitate. Aceste documente strategice au fost constituite într-o 

Baza de date numită Strategii UCS din Sursa 2: situl SGG - STRATEGII STRUCTURATE PE DOMENII 

DE ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/  

Strategiile UCS, pe scurt,  sunt analizate în subcapitolul 3.1 și poartă numele de Lista 4:.  

 

3.1.3. Instrumente dedicate planificării politicilor publice și evaluarea impactului oferite de DCPP 

Amintim că în cadrul DCPP8 sunt oferite instrumente dedicate planificării politicilor publice și evaluarea 

impactului: 

a) Suport metodologic 

Mecanism (metodologie și ghid de implementare) pentru operaționalizarea Planului Anual de Lucru al 

Guvernului (PALG). 

Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi evaluarea impactului. 

Manual de monitorizare şi evaluare a politicilor publice. 

Manual pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor educaționale. 

Manual şi metodologie pentru studii de impact în domeniul sănătății. 

Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România ( ro / en ). 

Manual de planificare strategică. 

Metodologia de elaborare a planurilor strategice ale instituțiilor. 

 

b) Evaluarea preliminară a impactului 

Formular Propunere de Politică Publică – format editabil. 

Instrucțiuni de completare a propunerii de politică publică. 

Current Gaps of the RIA System in Romania. 

Methodological guidance for impact assessment. 

Metodologie de evaluare preliminara a impactului. 

Recommendations for a new institutional and legal system of RIA in Romania. 

 
7 https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/ANEXA-2.pdf 
8 https://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/suport-metodologic/ 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
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c) Analize de impact 

Evaluarea impactului în domeniul contorizării inteligente. 

Date și metodologii utilizate în elaborarea analizei cost-beneficiu pentru contorizarea inteligentă. 

RIA in the field of smart metering. 

Data and methodologies for a cost-benefit analyses on smart metering in Romania. 

Evaluarea impactului opțiunilor de revizuire a rezidențiatului în medicina de urgență. 

Raport cu privire la colectarea datelor și analiza cantitativă_studiu rezidențiat în medicina de urgență. 

Lines of action_emergency medicine residency in Romania. 

Report on data collection and quantitative analyses_emergency medicine residency. 

RIA Pilot Project Report – Social Housing. 

Analiza privind locuinţele sociale în România. 

RIA Pilot Project Report – Food Integrity in Romania. 

Analiza privind integritatea alimentelor în România. 

RIA Pilot Project Report – Apprenticeship System in Romania. 

Analiza privind sistemul de ucenicie în România. 

Potential risk to human health of fruit and vegetables from semi-subsistence farms. 

Evaluarea impactului potențialului risc al fructelor și legumelor produsele de fermele de semi-

subzistență asupra sănătății umane. 

Design and Implementation of a National “School after School” Program. 

Conținutul și implementarea unui Program Naţional „Şcoală după şcoală”. 

Better employment system within Romania’s central public administration. 

Un sistem de ocupare mai bun la nivelul administrației publice centrale. 

 

Aceste instrumente răspund parțial nevoii de evaluare a impactului politicilor publice sectoriale din 

cadrul SNDD 2030: sănătate, educație, administrație publică. De remarcat că nu acoperă domeniul mediu 

si sărăcie.  

 

3.1.4. Reforme Structurale în UE post 2020: Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale 

România, în calitate de Stat Membru (UE) al UE beneficiază începând cu 2017 de Programul de Sprijin 

pentru Reforme Structurale/Instrumentul pentru Asistență Tehnică9 (PSRS/TSI), finanțat 100% de 

Comisia UE, conform Regulamentului UE nr. 825/2017, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 

1671/2018. Acest instrument de sprijin tehnic are ca obiectiv principal  ”creșterea capacității administrative 

și realizarea de reforme structurale pe termen lung” pentru SM. În 2020, instrumentul este consolidat prin 

preluarea coordonării Programului de Sprijin de către DG REFORM, fapt care confirmă traiectoria SM 

dea elabora și implementa reforme structurale.  

Începând cu luna ianuarie 2020, DG REFORM a preluat mandatul Serviciului de Sprijin pentru Reforme 

Structurale, coordonând în continuare întreaga activitate pentru buna derulare a Programului de Sprijin 

pentru Reforme Structurale/Instrumentul pentru Asistență Tehnică, oferind expertiză din partea Comisiei 

 
9 https://sgg.gov.ro/new/program-psrs/ 
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Europene, a organizațiilor internaționale și/sau a sectorului privat, pe baza cererilor de sprijin înaintate de 

țările UE, consolidând astfel capacitatea SMr de a elabora și implementa reforme structurale. 

DCPP, a fost nominalizată, începând cu luna decembrie 2016, ca fiind punct național unic de contact al 

statului român în relația cu reprezentanții DG REFORM. În acest context, DCPP prin HG 137/2020 

[(art.3) alin (1) si pct 4 itera k)] îndeplinește atribuțiile unei Autorități Coordonatoare (PSRS/TSI) în 

procesul de accesare a fondurilor de către autoritățile naționale, în cadrul Programului.   

În cadrul noului ciclu strategic 2021-2027, Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale este 

continuat de un nou instrument – Instrumentul pentru Asistență Tehnică (TSI). Acest instrument  face parte 

din  

”pachetul de măsuri ”Next Generation EU” fiind strâns corelat cu Mecanismul pentru 

Reconstrucție și Reziliență pentru perioada 2021-2024, are prevăzută o sumă totală de 

peste 864 milioane EURO în perioada 2021-2027 pentru toate Statele Membre, o alocare 

cu aproximativ 40% mai ridicată decât în perioada 2017-2020. 

TSI va continua să susțină reformele propuse de statele membre UE în contextul 

recomandărilor specifice de țară din cadrul Semestrului European, menținând în mare 

parte procedurile/mecanismul de derulare a Programului de Sprijin pentru Reforme 

Structurale. 

Prioritățile care vor fi avute în vedere în procesul de selecție al proiectelor pentru anul 

2020 de către experții europeni, sunt următoarele: 

• Gradul de îndeplinire a recomandărilor specifice de țară din Semestrul European; 

• Măsuri/ proiecte care vizează reconstrucția post pandemie CoVid-19; 

• Ajustarea și implementarea planurilor de reconstrucție și reziliență finanțate prin 

Mecanismul pentru Reconstrucție și Reziliență; 

• Implementarea European Green Deal; 

• Tranziția digitală.”10 

Noul ciclu strategic al UE pentru 2021-2027 creează sustenabilitatea ca nouă paradigmă printr-o 

dublă tranziție: Acordul Verde European și Tranziția Digitală. Un Acord Verde European afirmă 

ambiția Europei de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, cu o economie durabilă 

(modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă) și în care nicio persoană și nici un loc 

nu este lăsat în urmă. 

Bahn-Walkowiak și colab. (2020)11 subliniază că eco-inovarea digitală ar trebui să fie un „mijloc de a ajunge 

la o economie circulară în Europa”. O Europă verde, digitală și inovatoare sunt noile priorități critice. La 15 

decembrie 2020, UE a lansat pachetul legislativ pentru politica de coeziune 2021-2027 (Comisia Europeană, 

 
10 https://sgg.gov.ro/new/program-psrs/ 
11 Bahn-Walkowiak, B., Magrini, C., Berg, H., Gözet, B., Beck-O’Brien, M., Arjomandi, T., Doranova, A., Le Gallou, M., 

Gionfra, S., Graf, V., Kong, M. A., Jordan, N., Miedziński, M., & Bleischwitz, R. (2020). Eco-Innovation and Digitalisation 

Case studies, environmental and policy lessons from EU Member States for the EU Green Deal and the Circular Economy 
(Eco-Innovation Observatory  EIO Biennial report). 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/eio5_eco-innovation_and_digitalisation_nov2020.pdf 
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2020)12. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) va continua să sprijine Agenda digitală. (Comisia 

Europeană, 2020) 

 

3.1.5. Planul Național de Relansare și Reziliență 

Ordonanța de urgență nr. 155/2020 creează cadrul pentru elaborarea Planului Național de Relansare și 

Reziliență (PNRR), începând cu 7 septembrie 2020.  PNNR 2020-2023 ”este documentul strategic al 

României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru 

instituirea Mecanismului de redresare și reziliență. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile 

alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) și în completare din surse 

alocate de la bugetul de stat. Scop final al PNRR este asigurarea ameliorării stării economiei naționale după 

criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea 

forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile” (OUG 

155/2020, Art 1).  

PNRR are 3 obiective strategice: 

- Ameliorarea stării economice a României în urma crizei pandemice 

- Consolidarea capacității de reziliență 

- Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung. 

În propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a "Mecanismului de 

Redresare și Reziliență" COM (2020) 408 final, sunt iterate ca termene de contractare și implementare a 

proiectelor de investiții finanțate prin PNRR  data de 31 decembrie 2022 pentru  70% din valoarea granturilor 

contractate, cu termen de finalizare data de 31 decembrie 2023.  Aceasta înseamnă că ”trebuie propuse 

proiecte de investiții și de reformă care sunt în stadiu avansat de pregătire care pot fi contractate în următorii 

2 ani cu termen de finalizare până în 2026”13. 

De remarcat faptul că între condiționalitățile explicite, cumulative pe care PNRR trebuie să le îndeplinească 

este și Condiționalitatea: 

 ”f) (PNRR) să aibă un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică și/sau, după 

caz, la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României ori la nivelul autorităților locale, 

ținând cont și de Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030.” 

(OUG 155/2020, Art 1, lit f). 

𝘗𝘰𝘵𝘳𝘪𝘷𝘪𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘶𝘯𝘦𝘳𝘪𝘪 𝘥𝘦 𝘙𝘦𝘨𝘶𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘗𝘕𝘙𝘙 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘦 𝘴𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘶 𝘥𝘰𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘪 𝘥𝘦 𝘣𝘢𝘻𝘢 , 

𝘴𝘪 𝘢𝘯𝘶𝘮𝘦: 

 𝘢) 37% 𝘥𝘪𝘯 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘶𝘳𝘪 𝘴𝘢 𝘧𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙯𝙞𝙩𝙞𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙚;  

𝘣) 20% 𝘥𝘪𝘯 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘶𝘳𝘪 𝘴𝘢 𝘧𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙙𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙚;  

 
12 European Comission. (2020, December 15). EU Cohesion policy legislative package 2021-2027 [Text]. European 

Commission - European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2381 
13 https://pnl.ro/ionel-danca-prioritatea-romaniei-in-acest-moment-este-finalizarea-si-aprobarea-planului-de-redresare-si-

rezilienta-de-catre-comisia-europeana/ 
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PNRR prezenta în noiembrie 2020, se afla în stadiul de proiect cu un total alocat de 30,44 mld. euro (prețuri 

2018), respectiv de 33, 009 mld. euro (prețuri curente). Această versiune este structurată pe trei piloni și 12 

domenii prioritare pentru dezvoltarea României. (Figurile 31, 32, 33, și 34) 

 

Figură 31. Structura PNRR si bugetul alocat  

 

Sursa: MFE, nov 2020, Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf  

 

Pilonul 1. își propune să asigure dezvoltarea infrastructurii, tranziția către economia verde și 

investiții specifice în infrastructura de mediu, energie, schimbări climatice. 

Figură 32 - Structura Pilonului I si bugetul pe domenii de intervenție 

 

Pilonul 2. își propune să asigure modernizarea serviciilor publice la nivel local, valorificarea patrimoniului 

precum și creșterea accesului populației la marile servicii publice. 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
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Figură 33 - Structura Pilonului II si bugetul pe domenii de intervenție 

 

Sursa: MFE, nov 2020, Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf  

Pilonul 3. își propune să asigure dezvoltarea mediului de afaceri, activitățile de transfer tehnologic, 

digitalizarea marilor servicii publice, precum și creșterea capacității de reziliență a României. 

 

Figură 34 - Structura Pilonului III si bugetul pe domenii de intervenție 

 

Sursa: MFE, nov 2020, Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf  

 

PNRR vizează realizarea a 5 reforme orizontale și a 10 reforme sectoriale care sunt prezentate în Tabelul 3.  

Tabel 3 - PNRR Structura reformelor 

  Reforme orizontale   Reforme sectoriale 

1 Sustenabilitate finanțe publice 1 Transport durabil 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
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2 Piața muncii și politici sociale 2 Schimbări climatice 

3 

Consolidarea capacității de implementare a 

proiectelor 3 Energie și tranziție verde 

4 Achiziții publice 4 Mediu 

5 Consolidarea statului de drept 5 Eficiență energetică 

    6 Servicii publice locale 

    7 Sănătate 

    8 Educație 

    9 Competitivitate economică 

    10 Reziliență 

Sursa: MFE, nov 2020, Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf 

 

Celelalte domenii de investiții care privesc coeziunea socială, tânăra generație sau și alte categorii de măsuri, 

până la aprobarea Regulamentului pot fi obligatorii pentru Statul membru doar în măsura în care sunt 

considerate o prioritate la nivel național.  

În acest sens, amintim faptul că MEMORANDUMUL cu tema: Mecanismul pentru elaborarea poziției 

Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat de Guvernul 

României în data de 20 ianuarie 2021. PNRR actualizat14 va fi finalizat conform următorului Plan de acțiuni 

și termene, pe scurt: 

a) Nominalizarea echipelor (tehnic și coordonatori din ministere): 22 ianuarie 

b) Convocarea la sediul MIPE a echipelor tehnice: 25 ianuarie – 23 februarie 

c) Transmiterea propunerilor de către ministere: 24 februarie 

d) Întâlniri cu partenerii de dialog și centralizare propuneri: 4 martie 

e) Actualizarea PNRR: 5 martie15 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat joi 28.01.2021 că a dat startul 

consultărilor între ministere, în plan tehnic, pe grupuri de lucru pe domenii, pentru identificarea priorităților 

și proiectelor care vor fi incluse în versiunea actualizată a Planului Național de Redresare și Reziliență. 

Au fost stabilite cele 10 grupuri de lucru prin Memorandum, pentru a acoperi domeniile celor 6 piloni ai 

Planului National de Redresare și Reziliență: Transport – 1 și 15 februarie; Mediu, schimbări climatice, 

energie, eficientă energetică – 1 și 15 februarie; Dezvoltarea localităților urbane – 2 și 16 februarie; 

Agricultură și dezvoltare rurală – 5 și 16 februarie; Sănătate – 3 și 17 februarie; Educație – 3 şi 17 

februarie; Mediu de afaceri, antreprenoriat – 4 și 18 februarie; Cercetare, inovare, digitalizare – 4 şi 18 

februarie; Îmbunătățirea fondului construit – 2 şi 19 februarie; Reziliență în situații de criză – 5 şi 19 

februarie”, se menționează în comunicatul MIPE. 

 
14 https://mfe.gov.ro/plan-de-actiuni-si-decizii-privind-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/ 
15 Datele calendaristice sunt pur orientative si pot suferi modificari; 
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3.2. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) – 

relația principală în cadrul strategic național 

Strategia SNDD 2030 cuprinde liniile de dezvoltare și constituie baza pentru strategiile sectoriale, 

regionale și locale viitoare. Accentuăm importanța covârșitoare a SNDD 2030 în contextul noii 

paradigme de sustenabilitate construite de noul cadru strategic European – cel al dublei tranziții 

digitale si verzi! 

SNDDR 2030 este structurată16 (Figură 6) după 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care au asociate: 

* 103 Ținte cu orizont 2030 pentru toate cele 17 ODDuri; 

*   89 Ținte Orizont 2020 

SNDR 2030 are la data curentă un total de 192 Ținte ODDuri și Ținte Orizont 2020.  

 

 

 

Figură 35. Structura SNDD 2030 după obiective și ținte 2030, și relații între ODDuri 

 

adaptare după "van Soest, H. L., van Vuuren, D. P., Hilaire, J., Minx, J. C., Harmsen, M. J. H. M., Krey, 

V., Popp, A., Riahi, K., & Luderer, G. (2019). Analysing interactions among Sustainable Development 

Goals with Integrated Assessment Models. Global Transitions, 1, 210–225. 

https://doi.org/10.1016/j.glt.2019.10.004 

În literatura de specialitate este demonstrată complexitatea relațiilor dintre OGDuri (Obiectivele globale ale 

Dezvoltarii Durabile), respectiv ODDuri. Urmând abordarea lui van Soest et al (2019) sunt identificate patru 

clustere de domenii în care pot fi grupate cele 17 ODDuri: dezvoltare umană, resurse, sistemele pământului 

 
16 Reamintim că, în Sub activitatea I1 2 2.  Anexa 1.Tabelul 1. este prezentată  Statistica Țintelor Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă au fost identificate 

Domenii ODD

Fără sărăcie 1 O1_T1 O1_T2 O1_T3 O2_T1

Sănătate 3 O3_T1 O3_T2 O3_T3 O3_T4 O3_T5 O3_T6 O3_T7 O3_T8 O3_T9 O3_T10

Educație 4 O4_T1 O4_T2 O4_T3 O4_T4 O4_T5 O4_T6 O4_T7 O4_T8 O4_T9 O4_T10 O4_T11

Egalitate de gen 5 O5_T1 O5_T2 O5_T3

Muncă & creștere economică 8 O8_T1 O8_T2 O8_T3 O8_T4

Inegalități 10 O10_T1 O10_T2 O10_T3

Zero foame 2 O2_T2 O2_T3 O2_T4 O2_T5 O2_T6 O2_T7

Apă curată 6 O6_T1 O6_T2 O6_T3 O6_T4 O6_T5 O6_T6

Energie 7 O7_T1 O7_T2 O7_T3 O7_T4 O7_T5 O7_T6

Consum & producție 12 O12_T1 O12_T2 O12_T3 O12_T4 O12_T5 O12_T6 O12_T7

Acțiuni pentru Climă 13 O13_T1 O13_T2 O13_T3 O13_T4

Viață în mediul acvatic 14 O14_T1 O14_T2 O14_T3 O14_T4

Viața pe pământ 15 O15_T1 O15_T2 O15_T3 O15_T4 O15_T5 O15_T6 O15_T7

Industrie, Inovare, Infrastructură 9 O9_T1 O9_T2 O9_T3 O9_T4 O9_T5 O9_T6 O9_T7

Orașe 11 O11_T1 O11_T2 O11_T3 O11_T4 O11_T5 O11_T6 O11_T7 O11_T8 O11_T9

Pace 16 O16_T1 O16_T2 O16_T3 O16_T4 O16_T5 O16_T6 O16_T7 O16_T8

Insituții 17 O17_T1 O17_T2 O17_T3 O17_T4

Dezvoltare 

Umană

Resurse

Sistemele 

Pamantului

Guvernare

Tinte
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și guvernare. Practic, fiecare cluster indică un grd mai mare de apropiere a ODDurilor, respectiv relații de 

dependență și chiar de detrminare.  Deoarece analiză nu reprezintă obiectivul studiului nostru, precizăm că, 

dincolo de complexitatea relațiilor posibile între ODDuri noi ne vom concentra asupra relației principale  

dintre SNDD 2030 și fiecare ODD. (Figura 7)  

 

Figură 36. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) – 

relația principală în cadrul strategic național 

" 

 

Conectarea SNDD 2030 cu principalele documente strategice care descriu domeniile ODD, respectiv 

subdomeniile Țintelor 2030 asociate fiecărui ODD, realizează portretul dezvoltării durabile viitoare în 

România în concordanță cu particularitățile și elementele specifice.  

 

SNDD 2030 are un caracterul particular de motor al reformei structurale digitale și verzi prin 

contextul Agendei 2030 și a noilor politici UE pentru noul ciclu Strategic 2021-2027. Neomogenitățile 

și inegalitățile de dezvoltare din România sunt marcante la nivel teritorial. Eliminarea decalajelor în 

dezvoltarea umană necesită o armonizare cu creșterea utilizării eficienței resurselor, prezervarea și 

conservarea biodiversității prin scăderea impactului antropic asupra mediului, și nu în ultimul rând cu 

executarea unui act de guvernare transparentă, participativă și eficientă. Interacțiunile dintre ODDuri impun 

o proiectare precisă și o gândire strategică pe termen lung a soluțiilor inovatoare necesare pentru depășirea 

compromisurilor inacceptabile. (ex: creșterea emisiilor de CO2 prin utilizarea combustibililor fosili, însoțită 

de distrugerea ecosistemelor și a biodiversității este considerată inacceptabilă și este promovată  tranziția 

energetică către resurse energetice regenerabile); 

Fiecare domeniu al SNDD2030 reprezintă un sector al politicilor publice, în care managementul este 

realizat de o instituție publică specializată (Minister, Autoritate, Agenție etc). Astfel, consideră în principal, 

următoarele domenii17:  

 
17 Precizăm că în Proiectul PNDDR sunt structurate 10 sectoare (Tabel 1) 

ODD Domenii

1 Fără sărăcie Domenii ODD

3 Sănătate Zero foame 2

4 Educație Apă curată 6

5 Egalitate de gen Energie 7

8 Muncă & creștere economică Consum & producție 12

10 Inegalități

Domenii ODD Domenii ODD

Acțiuni pentru Climă 13 Industrie, Inovare, Infrastructură 9

Viață în mediul acvatic 14 Orașe 11

Viața pe pământ 15 Pace 16Insituții 17

Dezvoltare 

Umană
Resurse

Sistemele 

Pamantului Guvernare

SDDR 

2030



 
 
 
 

98 
 

 

- Domeniul dezvoltare umană: asistență socială, sănătate, educație, muncă și protecție socială.; 

- Domeniul resurse: agricultură, energie și materii prime;  

- Domeniul sistemele Pământului: ape și mediu;  

- Domeniul guvernare: administrație publică, CDI, industrie, etc 

În analiza de mapare a strategiilor și planurilor specifice: 

1)  am definit ca relație principală legătura stabilită între SNDD 2030 și cadrul strategic național 

sectorial după criteriul domeniului de guvernare definit în politicile publice din România. După 

cum se observă în Figura 3, săgețile marcate cu roșu,  analizăm relațiile univoce radiale dintre 

Strategie si orice document strategic relevant pentru îndeplinirea fiecărui ODD în parte la nivel de 

țintă pentru 2030 și pentru orizontul 2020;  

2) Am detaliat și distins intre tipurile de documente de importanță strategică pentru SNDR 2030 

după criteriile: 

- Tipul de document programatic: Strategie,  Plan, Program, etc. 

- Nivelul de acțiune: Global, European, Național; 

- Gradul de implementare: Adoptat în sensul de publicare in Monitorul Oficial; Draft, Proiect, 

Studiu… 

- Perioada de acțiune;  

 

Rezultatul acestei analize va oferi un input valoros pentru DDD. Obiectivele Agendei 2030 contextualizate 

la particularitățile României prin maparea principalelor documente strategice cu relevanță pentru 

dezvoltarea durabilă a României va releva inputuri pentru o analiza SWOT: 

Tabel 4 - Analiză SWOT 

 Benefice atingerii Obiectivelor  Pun în pericol atingerea obiectivelor 

Național Puncte tari  Puncte slabe 

Lanțuri strategice continue în 

anumite sectoare care reflectă: 

- Resurse umană cu expertiză 

- Capacitatea instituțională 

 

Efecte ale arhitecturii documentelor cu relevanță 

strategică pentru SNDD 

- de suprapunere; 

- de concentrare excesivă de resurse; 

- de compromisuri contextuale; 

- de riscuri ascunse; 

- de deficit sau chiar de absență ; 

- de nevoie de inovare și de reformă; 

- complexitate prea mare a sistemului 



 
 
 
 

99 
 

- dificultate în urmărire si monitorizare 

 

Global Oportunități Amenințări 

Bugetul alocat României in Cadrul 

Multianual Financiar al UE18, total 

79,94 mld Euro19: 

- Mecanismul  de Redresare și 

Reziliență 30,44 mld Euro; 

- Politica de coeziune 28,22 

mld Euro; 

- Politica Agricolă Comună: 

19,34 mld;  

- Fondul de Tranziție Justă: 

1,94 mld;  

Prelungirea crizei pandemice la nivel European și 

național  

Pierderea bugetelor FESI alocate României prin: 

- incapacitatea de a răspunde la condiționalități 

- Incapacitatea atragerii de Fonduri UE 

Înțelegerea și managementul adecvat  transformărilor 

RADICALE și DISRUPTIVE induse de dubla 

transformare digitală și verde;  

 

 

Maparea Strategiilor (și a altor documente relevante) conectate la SNDR 2030  va contribui in mod 

direct la: 

- consolidarea de către DDD a unui cadru conceptual în spiritul căruia strategiile sectoriale 

trebuie armonizate. Astfel, DDD va asigura coerența politicilor în domeniul DD și va fi putea să 

propună îmbunătățirile necesare în cadrul proiectelor de acte normative ce urmează a fi adoptate 

de către Guvernul României și care au incidență directă asupra îndeplinirii ODDurilor;  

- asigurarea cadrului adecvat de implementare, elaborare și implementare a unui Plan de Acțiune, în 

conformitate cu principiile definite în principalele Strategii care definesc guvernarea în România: 

”Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020” & ”Strategiei pentru o 

Reglementare mai Bună 2014-2020”.   

- realizarea un proces eficient de evaluare a politicilor, planurilor și a strategiilor UE, inclusiv a 

Strategiei UE pentru regiunea Dunării.   

 
18 Sursa: MFE, nov 2020, Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf 
19 Sursa CE, prețuri 2018 
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4. Maparea documentelor strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030 necorectata   

4.1. Lista 1: Maparea inițială a documentelor strategice relevante pentru SNDD2030 conform 

Bazei de date 1: Strategii ODD  (nume document original) 

Maparea inițială a documentelor strategice relevante pentru SNDD 2030 o considerăm a fi realizată în luna 

decembrie 2019.  DDD a actualizat baza de date a documentelor strategice relevante asociate cu ODD din 

SNDD2030. A rezultat o Baza de date în xls cu numele de ”Repartizarea 

dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019”, numită pe scurt Strategii ODD  (în subcapitolul 1.1.1) 

care conține lista principalelor documente de importanță strategică conectate la SNDD 2030. Această lista 

originală prezintă asocierea documentelor strategice la nivel de ODD, de țintă 2030 și de țintă Orizont 2020. 

Gradul de detaliere este la nivel de măsură / indicator, program acțiune după criteriul de a răspunde SNDD 

2030. Din această baza de date extragem Lista documentelor strategice relevante apelate după codurile 

SNDD2030 stabilite în sub activitatea I 1.2.2.   Acesta lista este codificată pe scurt Lista1. (Anexa1. Tabel 

2) Lista 1 conține un total de 162 de documente fără delimitarea caracteristicilor în mod independent (sub 

forma unui câmp): perioada activă, nume document cu greșeli, prescurtări, diverse variații de notații, statutul 

documentului (draft, aprobat, proiect), tipul de document (Strategie, Program, Plan, etc)  fapt care limitează 

capacitatea de agregare după numărul de frecvențe de apariție a documentelor de importanță strategică.  

 

4.2. Lista 2: Maparea secundară a documentelor strategice relevante pentru SNDD2030 

conform Bazei de date 1: Strategii ODD  prin alocare nume document unic și agregare 

Maparea secundară corectează  Lista 1 prin  Agregarea documentelor strategice relevante asociate cu ODD 

din SNDD2030   prin eliminarea: dublurilor date de frecvența de apariție, greșelilor ortografice, validarea 

tipului de document (publicat sau nu în Monitorul Oficial), validarea/ verificarea pe cât posibil a duratei de 

acțiune a documentului. Rezultatul acestei comprimări este prezentat ca Lista 2, în Anexa1. Tabel 3. 

Documentele agregate sunt marcare cu diverse culori. 

În condițiile de volum mare de muncă, Lista 2 a fost verificată pe cât posibil după numele oficiale ale 

documentelor iterate prin marcarea individuală a documentului publicat in Monitorul Oficial (HG, 

Ordonanță, Lege, etc). În cazul documentelor neidentificate într-o sursa oficiala cu un nume unic am ales ad 

hoc un nume unic.  

Recomandare: 

- Validarea în mod unic a numelor oficiale ale documentelor cu importanță strategică, astfel 

încât, în iterația următoare Lista 2 să poată fi considerată Lista Oficială;  

- Realizarea unei proceduri de intrare a unui document strategic în Lista 2 de  Strategii DDD, 

inclusiv asociere unui flag de statut: activ/ inactiv; 

 

4.3. Lista 3: Maparea terțiară a documentelor strategice relevante pentru SNDD2030 conform 

Bazei de date 1: Strategii ODD  prin ierarhizare documente după nume unic, statistica și 

cronologia acestora 

Maparea terțiară reține documentele cu nume unic, le agregă, ierarhizează după nume unic, statistică și 

cronologie. Rezultatul procesului de agregare este prezentat detaliat în Anexa 1 Tabel 3. Sub numele de 
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Lista 3:  Lista agregată a documentelor strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030 corectata  

(Sursa: SGG Baza de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019) și statistica 

acestora 

Pe baza acestei liste au fost analizate frecvența de apelare a principalelor documente strategice si durata de 

acțiune a acestora. Baza de date analizată cuprinde 143 de documente strategice.  

 

4.4. Lista 4. Lista de documente strategice prioritare ale Guvernului conform PALG 2019  

Lista 4. Lista de documente strategice prioritate ale Guvernului conform PALG 2019 are ca sursă Baza de 

date numită Strategii UCS numită și Sursa 2 din site-ul SGG - STRATEGII 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/. Această listă cuprinde 99 de 

document strategice. 

 

4.5. Analiza principalelor caracteristici ale documentelor strategice relevante pentru 

SNDD2030 conform Bazei de date 1: Strategii ODD 

4.5.1. Aspecte privind frecvența / statistica documentelor strategice relevante asociate cu Țintele 

SDD2030. 

Analiza documentelor strategice pe baza frecvenței indică profilul SNDD 2030 din perspectiva 

intersectorială și sectorială pe de o parte si relevă gradul de angajare în noile traiectorii strategice anunțate 

de documente programatice ale noului ciclu strategic. 

 

1. Strategia Națională de Export a României 2010-2014-2020 apare de 55 ori. Confirmă aspectul 

puternic intersectorial validat și de baza de date Strategii UCS. Conform acestei baze de date este 

asociată domeniului: ECONOMIE, ENERGIE, AGRICULTURĂ, TRANSPORT, responsabil 

Ministerul Economiei si Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat. Oferă un 

caracter puternic competitiv al SNDD 2030 care confirmă efortul economiei Românești de a se 

conecta la economia globală, în noua paradigmă a dublei transformări digitale și verzi. Această 

strategie NU este actualizată dar reflectă expertiza acumulată în ciclul strategic anterior. 

 

 

2. Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-

2030 apare de 44 ori. Relevă un aspect puternic intersectorial, contrar evaluării din baza de date 

Strategii UCS unde este etichetată ca strategie sectorială. Conform acestei baze de date este asociată 

domeniului: PROTECȚIA MEDIULUI, responsabil Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Oferă un caracter puternic transformativ al SNDD 2030 care confirmă efortul României de a 

implementa transformarea verde pe de o parte si tendința de specializare către acest domeniu 

pe de altă parte. Această strategie este actualizată și este armonizată ca orizont de timp cu SNDD 

2030. 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
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5. Strategia forestieră națională 2018-2027 apare de 29 ori. Relevă un aspect puternic intersectorial, nu 

este inclusă în baza de date Strategii. Este asociată domeniului: PROTECȚIA MEDIULUI, responsabil 

Ministerul Apelor și Pădurii. Oferă un caracter puternic transformativ al SNDD 2030 care confirmă 

efortul României de a implementa transformarea verde. Această strategie este actualizată și este 

armonizată ca orizont de timp cu noul ciclu strategic 2021-2027. 

 

4. Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022/2018-2020 apare de 

29 ori. Confirmă aspectul puternic intersectorial validat și de baza de date Strategii UCS unde nu 

este actualizată (2012-2016). Conform acestei baze de date este asociată domeniului: APĂRARE, 

ORDINE, SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI JUSTIȚIE, responsabil Ministerul Afacerilor Interne. Oferă 

un caracter puternic leader al SNDD 2030 în domeniul  Dezvoltării Umane, care confirmă efortul 

României de  a răspunde la provocările economiei globale. Această strategie NU este actualizată în 

orizont pe termen mediu și lung, oferind doar o perspectivă clară pe termen scurt 2022, dar reflectă 

expertiza acumulată în ciclul strategic anterior. 

. 

5. Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020 apare de 32 ori. 

Confirmă aspectul puternic intersectorial validat și de baza de date Strategii UCS. Conform acestei 

baze de date este asociată domeniului: PROTECȚIA MEDIULUI, responsabil PROTECȚIA 

MEDIULUI. Oferă un caracter puternic transformativ al SNDD 2030 care confirmă efortul 

României de a implementa transformarea verde. Această strategie NU este actualizată dar 

reflectă expertiza acumulată în ciclul strategic anterior. 

 

6. Strategia Naționala pentru Competitivitate 2015 – 2020 apare de 31 ori. Confirmă aspectul 

puternic intersectorial validat și de baza de date Strategii UCS. Conform acestei baze de date este 

asociată domeniului: ECONOMIE, ENERGIE, AGRICULTURĂ, TRANSPORT, responsabil 

Ministerul Economiei si Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat. Oferă un 

caracter puternic competitiv al SNDD 2030 care confirmă efortul economiei Românești de a se 

conecta la economia globală, în noua paradigmă a dublei transformări digitale și verzi. Această 

strategie NU este actualizată dar reflectă expertiza acumulată în ciclul strategic anterior. 

 

7. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Proiect) 2015-2035 apare de 32 ori. 

Document care nu are caracter de Strategie: lipsesc angajamente statele, instituționale, bugete, 

responsabilități, etc.  

 

8. Strategia de dezvoltare teritorială - România policentrică 2035 (Proiect) 2035  apare de 29 ori. 

Document care are caracter de Strategie dar nu este validat și activ: lipsesc angajamente statele, 

instituționale, bugete, responsabilități, etc. 
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9 Strategia națională de sănătate 2014-2020, apare de 29 ori. Relevă, în contextul Pandemiei Covid,  

aspectul puternic intersectorial contrar etichetei de caracter sectorial dată în baza de date Strategii 

UCS. Conform acestei baze de date este asociată domeniului: SĂNĂTATE, responsabil Ministerul 

Sănătății. Oferă un caracter puternic competitiv al SNDD 2030 care confirmă efortul economiei 

Românești de a răspunde la noile provocări aduse vieții economice și societății de către Pandemia 

Covid 19.  Această strategie NU este actualizată dar reflectă expertiza acumulată în ciclul 

strategic anterior. 

 

10. Programul Național de Reformă 2019 apare de 26 ori. Constituie o platformă-cadru pentru 

definirea măsurilor de reformă care să răspundă priorităților stabilite la nivelul UE, Recomandărilor 

Specifice de Țară și anumitor provocări identificate de COM în analizele sale anuale, denumite 

Rapoarte de țară20. Este un document cu actualizare anuală, care NU are un pronuntat caracter 

strategic. Acest tip de document este un instrument de  implementare. 

 

11. Strategia Europa 2020 realizată în 2010 este apelată de apare de 36 ori. Document care are caracter 

de Strategie dar reflectă angajamentul național /sectorial / regional / local al României.  

 

12 Ținte fără documente, n.a. apar de 23 ori 

 

Concluzii privind apariția cu frecvență mare a documentelor strategice relevante asociate cu Țintele 

SDD2030: 

*SNDD 2030  este un driver/vector „detașat” al competitivității (Export și competitivitate) la economia 

globală, în noua paradigmă a dublei transformări, digitale si verzi; 

*SNDD 2030  este o Strategie cu rol de leader și de coordonare a pachetelor de strategii intersectoriale 

si sectoriale în toate cele mari domenii guvernate de Strategia Europa 2020: Social, Economi și Mediu. 

Excedă principial și funcțional aspectul intersectorial etichetat de baza de date Strategii UCS. 

Conform acestei baze de date este asociată domeniului: PROTECȚIA MEDIULUI, responsabil 

PROTECȚIA MEDIULUI. Baza de date Strategii UCS trebuie actualizată ca atare;  

*nu reflectă transformarea digitală a României ca proces de  tranziție necesară amplificării și 

eficientizării tranziției verzi pe de o parte și nu reflecta caracterul de reformă transversală profundă 

și radicală a economiei și societății Românești, pe de altă parte;  

*reflectă într-o  bună măsură orientarea către tranziția verde și dezvoltarea unor sectoare cu tendință 

de specializare către economia verde dar fără a identifica domenii esențiale cum ar fi Economia 

circulară, curată, Restaurarea biodiversității și combaterea poluării!! (Green Deal) 

 
20 constituie o platformă-cadru pentru definirea măsurilor de reformă care să răspundă priorităților stabilite la nivelul UE, 

Recomandărilor Specifice de Țară și anumitor provocări identificate de COM în analizele sale anuale, 

denumite Rapoarte de țară. 
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* evidențiază nevoia de caracterizare mai precisa a documentelor de importanță strategică pentru 

SNDD 2030: 

- propunem ca în baza de Strategii a DDD pentru SNDD 2030 să fie incluse câmpuri clarificatoare: 

o în principal Strategii ADOPTATE OFICIAL, cu Instituții Responsabile, cu termene, resurse, 

Bugete, cu perspectivă pe termen mediu și mai ales termen lung. Un număr limitat dar documente 

puternice, clare care să permită lucrul în mod eficient; 

o să fie clar definite prin procedura documentelor de importanță strategică pentru SNDD 2030 , 

respectiv proceduri de intrare / ieșire a documentelor de importantă strategică 

o să fie monitorizate prin flux și lanțuri strategice: ex. reprezintă output la Strategia UE 2020 dar NU 

Strategia UE 2020 răspunde la SNDR 2030; să aibă un identificator de statut (activ/ inactiv), sa 

aibă un identificator de se subordonare strategica – id SNDD 2030 

Remarcam aici că acest proces este esențial, mai ales în contextul inițierii noului ciclu strategic. Caracterul 

de reformă structurală profundă care susține transformările radicale digitale si verzi oferă noi instrumente și 

oportunități care să permită României să realizeze  condiționalitățile identificate.  

 

4.5.2. Aspecte privind cronologia documentelor strategice relevante asociate cu Țintele SDD2030. 

 

În Anexa 1,Tabel 5. Este prezentată Lista 3’: ”Lista agregată a documentelor strategice relevante asociate 

cu ODD din SNDD2030 corectata  (Sursa: SGG Baza de date Repartizarea 

dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019) și ierarhia după cronologia acestora: 

 

1. Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 (Proiect) perioada 2016 -

2030 - 2050 cu 12 apariții;  

2. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Proiect) perioada 2015-2035 cu 32 apariții;  

3. Strategia de dezvoltare teritorială - România policentrică 2035 (Proiect) orizont 2035 cu 29 apariții; 

4. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi perioada 2013-2020-2030 cu 2 

apariții; 

5. Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) perioada 2030 cu 13 apariții; 

6. Strategia Siguranţei și Securităţii Alimentare a României: Sinteză a Cadrul Naţional Strategic pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Sectorului Agroalimentar și a Spaţiului Rural Românesc în Perioada 2015 – 

2020 – 2030 cu 1 apariție; 

7. Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030 cu 

44 apariții; 

8. Programul Multianual Strategic privind Cooperarea Internațională pentru Dezvoltare și Asistență 

Umanitară 2020-2023 cu 2 apariții; 

9. Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2019-2022 cu 8 apariții; 

10. Programul de convergență 2019-2022 cu 3 apariții; 



 
 
 
 

105 
 

11. Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce 

privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor - Cod. 

SIPOCA 588/ Cod MySmis 2014 126656 2019-2021 cu 1 apariții; 

12. Strategia forestieră națională 2018-2027 cu 29 apariții; 

13. Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) 2018-2025, Lege 211/2011, (HG nr. 

942/20.12.2017) perioada 2018 - 2025 cu 4 apariții;  

14. (Proiect) Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, 

diversitate” pentru perioada 2018-2022 cu 1 apariții; 

15. Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional 

pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între 

femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 - Guvernul 

României 2018-2021 cu 16 apariții; 

16. Programul de convergență 2018-2021 cu 4 apariții; 

17. Program multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară 

2018-2021, p.6 / Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) /  Programul multianual strategic privind 

cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară în perioada 2020-2023 /2018-

2021cu 1 apariție. 

Concluzii privind gradul de actualizare al SDD2030: 

• Au fost identificate 12 documente strategice pe termen lung care sunt ancorate către orizontul de 

2030 și chiar mai mult. De precizat, că 25% dintre acestea sunt doar în stadiul de proiect. În cadrul 

strategic analizat, care cuprinde 143 de documente, 8,4% sunt armonizate ca perspectivă temporară. 

Referitor la cei 900 indicatori alocați la țintele ODD, cele 12 strategii au fost alocate de 147 de ori, 

fapt care indică un grad de actualizare (posibil) al acestor indicatori într-o pondere de 16,3%; 

• Au fost identificate 26 de documente strategice cu durată de acțiune dincolo de frontiera ciclului 

strategic anterior, respectiv anul 2020. Rezultă că, din total celor 143 de documente strategic 

conectate la SDD2030 sunt active 18,2% documente. Referitor la cei 900 indicatori alocați la țintele 

ODD, cele 26 strategii au fost alocate de 259 de ori, fapt care indică un grad de actualizare (posibil) 

al acestor indicatori într-o pondere de 28,8%; 

• Au fost identificate 68 de documente strategice cu orizont anul 2020, reprezentând 47,6% din totalul 

documentelor strategice analizate (143). Armonizarea perioadei de acțiune a acestor documente cu 

durata cilului strategic anterior indică o probabilitate mare de dependență financiară și bugetară de 

ESFI – Fondurile Structurale Europene. Aceste documente sunt apelate de 259 de ori pentru 

indicatorii SDD2030, fapt care indică un grad de acoperire de 51,3% a indicatorilor SDD2020 aflat 

în proces de dezvoltare, simultan cu procesul de construcție strategică pentru noul ciclul strategic 

2021-2027.  

În această, etapă, estimăm că SDD2030 este conectată cu documente cu caracter strategic într-o 

pondere de 80%. Acest procent rezultă prin însumare a celor 28,8% indicatori acoperiți din 

documente pe termen lung, inclusiv document în stadiul de „proiect” și 51,3% indicatori acoperiți din 

documente ancorate în Orizontul 2020 al ciclului strategic care se finalizează. 
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• Au fost identificate 9 documente strategice asociate cu ciclul strategic 2007-2014, 

reprezentând 6,3% din totalul de 143 de documente analizate. Aceste documente au fost 

apelate de 62 de ori, respectiv acoperind 6,9% dintre indicatori; 

• Au fost identificate 7 documente strategice asociate cu perioada preaderare în UE, anterior 

anului 2007. Acestea reprezintă 4,9% din totalul de 143 de documente analizate. Aceste 

documente au fost apelate de 17 de ori, respectiv acoperind 1,9% dintre indicatori; 

• Au fost identificate 9 documente strategice asociate, fără identificare de perioadă din cauza 

ambiguității (Ținte fără documente, Bunele practici agricole, măsură esențială de dezvoltare, 

Realizarea rezilienței sistemului alimentar, Studiul privind valoarea nutritiva a produselor 

alimentare de origine animala). Acestea reprezintă 6,3% din totalul de 143 de documente 

analizate. Aceste documente au fost apelate de 35 de ori, respectiv acoperind 3,9% dintre 

indicatori; 

• Au fost identificate 6 pachete de documente strategice. Gradul mare de generalitate nu 

permite realizarea unei analize pertinente. 

 

 

4.5.3. Clasificarea documentelor strategice după tipul de document Strategic 

Clasificarea documentelor strategice după tipul de document Strategic  este realizată utilizând Baza de date 

Strategii DDD iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 

În totalul de 900 de indicatori / măsuri asociați SNDD 2030 au fost apelate:  

- 584 documente  care îndeplinesc criteriul de Strategie (adoptate și cu responsabilități instituționale 

asumate): Strategie, Strategie+Program, Strategie + Plan, Pachet de Strategii & Programe. Acest fapt 

indică un grad de acoperire Strategica al SNDD 2030 de  aproximativ 65%, în ipoteza ca si 

strategiile neactualizate vor fi continuate și respectiv, actualizate.  

- 81 document strategice la nivel European, respectiv 9% din total documente apelate, documente 

care pot fi raportate ca input Strategic dar NU ca angajament strategic național relevant în procesul 

de implementare al SNDD 2030; 

- 71 proiecte, studii, drafturi, - documente care dețin în titlu cuvântul Strategie dar nu reprezintă 

strategii. Acest tip de documente au fost apelate de 7,9% în total iterații.  

- 72 documente, respectiv 8% de importanță pentru implementarea cadrului strategic de tip Planuri, 

relevant la nivel de măsuri, activități, și operaționalizare pe termen scurt si chiar mediu. Cest tip de 

documente NU reprezintă Strategii;  

- 36 documente de tip Programe, inclusiv programe multianuale, în pondere de 4%; 

- 6 de documente, în pondere de 6,2% care pot identificate ca erori, fără relevanță strategică reală; 

 

 

 

 



 
 
 
 

107 
 

Tabel 5. Clasificarea documentelor strategice după tipul de document Strategic:  

- „curățarea” bazei de date Strategii DDD - 

Tipul de document Frecventa Agregare Pondere  

Strategie 518     

Strategie+Program 1     

Strategie + Plan 58     

Pachet de Strategii & Programe 7 584 64.9 

Europa (documente provenind de la institutii ale U.E.) 67     

Directiva UE 14 81 9.0 

Proiect Strategie - nu are HG 35     

Academia Română - nu este asumat 26     

Academia Română 7     

Draft Strategie 3 71 7.9 

PNR 2019 26     

PNR 2018 8     

Plan 10     

Plan de acțiuni 1     

Plan Național 8     

Plan Strategic Național 7     

Master Plan 6     

PNM 2016-2021 - fara HG 4     

PNDR 2014-2020 2 72 8.0 

Program 16     

POIM 12     

Program Convergență 2018-2021 4     

Program Convergență 2019-2022 3     

Program Multianual 1 36 4.0 

Eroare ”Bune practici” 3     

Raport Monitorizare anual 3     

Convenție 2     

Document 2     

Eroare Instumente internationale de măsurare global 2     

Lege 2     

Nu are HG 2     

Carte Albă 1     

Eroare - fara obiective selectate 1     

eroare ”nu exista” 1     

Eroare ”Studiu” 1     
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Eroare ”Studiu - fara coordonate” 1     

Eroare ”Studiu fara coordonate” 1     

Global 1     

na 1     

OUG 1     

POR București-Ilfov 2014-2020 1     

Indicatori fără document strategic alocat 24     

Alte 6 56 6.2 

Total 900 900 100 

Notă: Am alocat statusul de eroare pentru documentele fără valoare strategică, fără referințe, cu 

metadate incomplete. Aceste detalii sunt accesibile în baza de date 

Repartizare_Corectat_18_01_2021_h19, rezultat ala analizei 
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5. Inventarul documentelor strategice coordonate de SGG 

 

5.1.Lista documentelor strategice relevante după sursa de inventar 

 

Sursa 1: SGG Baza de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019. Pentru această 

sursă, documentele strategice din Baza de date Strategii DDD, anunțată în subcapitolul 1.1.1. și mapată 

și analizată în Capitolul 2,  pot fi descrise de următoarele caracteristici:  

• Nume document cu relevanta pentru îndeplinirea obiectivelor SDD2030 

• Perioada / cronologia  

• Frecventa 

• Tipul de document strategic 

 

Sursa 2: situl SGG - STRATEGII STRUCTURATE PE DOMENII DE ACTIVITATE 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/ care nu sunt asociate explicit cu  

ODD din SNDD2030. Pentru această sursă, documentele strategice din  Baza de date numită Strategii UCS, 

numită Lista 4, anunțată în subcapitolele 1.1.2. și 2.5 pot fi descrise de următoarele caracteristici:  

• SGG_domenii_activitate  

• SGG Instituția  

• SGG Institutia2n (mai multe instituții implicate) 

• SGG_Tip_Strategie  

• SGG_Perioada  

• SGG_Denumire_Strategie 

 

Sursa 3: INDACO Lege5. Pentru această sursă, documentele strategice pot fi descrise de următoarele 

caracteristici:  

• Perioadă 

• Nume și număr de document /documente aprobate de structuri de conducere ale administrației 

publice centrale și legislative (Lege, Hotărâre, Ordin).  

• Această bază de date servește la validarea caracterului de document strategic.   Caracterul de 

document strategic este asigurat de: apariția conceptului de strategie / strategic în titlu, de 

publicarea în Monitorul Oficial, de asumarea unei responsabilități instituționale clare;  

 

Inventarul documentelor strategice coordonate de SGG are ca prim pas realizare a 5 liste (Listele de la 1 la 

3 sunt detaliate în:  

- Lista 34: Lista documentelor strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030  (Sursa: SGG Baza 

de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019) și în situl SGG: STRATEGII 
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STRUCTURATE PE DOMENII DE ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-

coordonare-a-strategiilor/. În această Listă sunt incluse 53 de documente din Lista 3 de 143 de document, 

respectiv SDD2030  este conectată cu 37% dintre strategiile coordonate de SGG cu un total de 98 de 

documente iterate în Lista 4. 

- Lista 3 - (34): Lista documentelor strategice relevante asociate doar cu ODD din SNDD2030 /Sursa 1: 

SGG Baza de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019. Lista 3-(34)  cuprinde 

90 de documente strategice ale SDD2030 care Nu sunt incluse în Lista comună Lista 34. Pentru aceste 

documente nu avem detaliere cu privire la Instituții și tip de strategie.  

- Lista 4 – (34): Lista documentelor strategice relevante prezente în Sursa 2: situl SGG - STRATEGII 

STRUCTURATE PE DOMENII DE ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-

coordonare-a-strategiilor/ care nu sunt asociate cu  ODD din SNDD2030 . În această Listă sunt incluse 46 

de documente din Lista 4 de 98 de documente, respectiv SDD2030  este conectată cu 46% dintre strategiile 

coordonate de SGG. 

Adițional, am realizat si: 

-Lista 5: Lista strategiilor adoptate prin documente de reglementare (HG, Lege, OUG, etc) Sursa 3: 

INDACO Lege5. Am identificat la data 20.01.2021 începând din anul 2004 un număr de 244 de documente. 

Aceste document pot oferi într-o etapa viitoare o sursă de îmbogățire  a bazei de date a Listei documentelor 

strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030.  

 

unde,  

Lista 34 + Lista 3 - (34) = Lista3 = Lista documentelor strategice relevante asociate cu ODD din 

SNDD2030   

 

5.1.1. Lista 34: Lista documentelor strategice relevante asociate cu ODD din SNDD2030  (Sursa: 

SGG Baza de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019) și în situl SGG: 

STRATEGII STRUCTURATE PE DOMENII DE ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-

unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/ 

1 Master Planul General al Transporturilor 

2 Master Planul pentru turismul national al României 2007 - 2026 

3 Programul de convergență 2018-2021 

4 Programul de convergență 2019-2022 

5 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

6 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 – 2020 

7 Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

(HG317/2016) 

https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/
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8 Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 (Proiect) 

9 Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii și Îmbunătăţirea Mediului de Afaceri din România – Orizont 2020 

(HG859/2014) 

10 Strategia Guvernului României de  incluziune a  cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii  rome pentru perioada 2015–2020 (HG 18/2015) 

11 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) 

12 Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 

şi Planul operaţional privind implementarea strategiei naţionale 

13 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020 

14 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020; Strategia 

Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 2020 

15 Strategia naţională a sectorului pescăresc 2014-2020 (MADR) 

16 Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 

17 Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015‐2019 

18 Strategia Națională de calitate în sistemul sanitar 2014-2020 

19 Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 

20 Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 

21 Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 

22 Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 

23 Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung 

2010-2035 

24 Strategia Națională de prevenire a situațiilor de urgență (HG 760/2008) 

25 Strategia Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării 

Terorismului (Proiect) 

26 Strategia naţională de sănătate 2014-2020 

27 Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 

28 Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 

2014-2017 și a Planului general de acțiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea 

Strategiei - Guvernul României pentru perioada 2014-2017 și a Planului general de 

acțiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei - Guvernul României 

29 Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 
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30 Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015 – 2020 

31 Strategia Naţională pentru Biodiversitate şi Planul de Acţiune (2010) 

32 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

33 Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 

34 Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020 

35 Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice 2015–2020 şi Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020 

36 Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 

37 Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, 

Programul "Diaspora start-up" 

38 Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2016-2020 

39 Strategia Naţională pentru siguranţa rutieră (HG 755/2016) 

40 Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 

41 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 

42 Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2019-2022 

43 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020 

44 Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a 

Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționaleprivind promovarea 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 

violenței domestice pentru perioada 2018-2021 - Guvernul României 

45 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030 

46 Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 - 2020 (Proiect) 

47 Strategia pentru Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 

48 Strategia Siguranţei și Securităţii Alimentare a României: Sinteză a Cadrul Naţional 

Strategic pentru Dezvoltarea Durabilă a Sectorului Agroalimentar și a Spaţiului Rural 

Românesc în Perioada 2015 – 2020 – 2030 

49 Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020 (HG 

650/2016) 

50 Strategia privind mai buna reglementare 2014‐2020 (H.G. nr.1.076/2014) 

51 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România (2015-2020) 
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52 Strategia UE pentru Regiunea Dunarii 

53 Strategia de dezvoltare a unei economii care protejează resursele naturale și culturale în 

România și Bulgaria (Proiect-Interreg) 

 

5.1.2. Lista 3 - (34): Lista documentelor strategice relevante asociate doar cu ODD din SNDD2030 

/Sursa: SGG Baza de date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019 

1 (Proiect) Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, 

diversitate” pentru perioada 2018-2022 

2 Acord de colaborare între Ministerul Educației Naționale, Banca Națională a României, Ministerul 

Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor, pentru 

realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de 

Educație Financiară (SNEF) 

3 Administrația Națională ”Apele Române”/ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Sinteza calității 

apelor din România (2012-2017) 

4 Bunele practici agricole, măsură esenţială de dezvoltare 

5 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România 

6 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie europeană 

pentru materialele plastice într-o economie circulară 

7 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Pactul ecologic european 

8 Consiliul European Consiliul Uniunii Europene: Consiliul Agricultură și Pescuit, 16 aprilie 2018 

9 Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării (1992) 

10 DIRECTIVA (UE) 2015/720 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 

aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi 

de transport din plastic subțire 

11 Directiva 2008/50/CE 

12 Directiva 2009/28/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

13 Document de Politică Industrială a României (HG 657/2002) (HG 1172/2005) 

14 Europa 2020 

15 Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce 

privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor - Cod. 

SIPOCA 588/ Cod MySmis2014 126656 
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16 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare (L7/1996) 

17 Master Plan pentru Dezvoltarea Turismului Balnear 

18 na 

19 Ordonanța de urgență nr.202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 

20 PLAN DE IMPLEMENTARE pentru DIRECTIVA 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

orasenesti modificata prin Directiva 98/15/CE 

21 Plan national de actiune privind alimentatia si nutritia populatiei 

22 Plan strategic european 2016-2020 Educație și cultură 

23 Planul  Strategic  Naţional  Multianual  privind  Acvacultura 2014  –  2020 

24 Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

25 Planul national de acțiune în domeniul eficienței energetice. (IV) are programul Rabla Programul de 

înnoire a Parcului auto naţional pentru inlocuirea autoturismelor vechi cu grad înalt de emisii şi 

consumuri specifice mari 

26 Planul National de Actiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile P.N.A.E.R.  2014-2020 

27 Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) 2018-2025, Lege 211/2011, (HG nr. 

942/20.12.2017) 

28 Planul Național de Management 2016-2021 

29 Planul Naţional Strategic de Control al Tuberculozei 2014-2020 

30 Planul strategic 2016-2020 al Directoratului General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală al 

Comisiei Europene 

31 Planul strategic European 2016-2020 pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

32 Planul Strategic Naţional de Acţiune privind conservarea Biodiversităţii în România. 

33 Planuri de mobilitate urbană 2016-2030 

34 Program multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența 

umanitară 2018-2021, p.6 / Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) /  Programul multianual 

strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară în perioada 2020-

2023 

35 Program Operațional pentru Infrastructura Mare 

36 Program Operațional pentru Infrastructura Mare; Strategia: continuarea investiţiilor în sistemele de 

management integrat al deşeurilor şi implementarea soluţiilor identificate necesare conformării cu 

directivele europene; Strategia: continuarea investiţiilor în sistemele regionale de management al 

apei şi apei uzate, prin proiecte integrate derulate de operatorii regionali de apă.; Strategia națională 

de gestionare a deșeurilor 2014-202 
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37 Programul "A doua șansă" 

38 Programul "Diaspora start-up", Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 

2017-2020, Programul "Diaspora start-up". 

39 Programul de înnoire a Parcului auto naţional pentru inlocuirea autoturismelor vechi cu grad înalt de 

emisii şi consumuri specifice mari din cadrul Planului  national de acțiune în domeniul eficienței 

energetice. (IV) 

40 Programul de parteneriat UE-Organizația Mondială a Sănătății privind acoperirea universală cu 

servicii de sănătate pentru a consolida sistemele de sănătate din peste 35 de țări partenere 

41 Programul European „Aer curat pentru Europa” 

42 Programul Multianual Strategic privind Cooperarea Internațională pentru Dezvoltare și Asistență 

Umanitară 

43 Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viată si muncă, 2014, 

Institutul Național de Sănătate Publică 

44 Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România (HG 793/2016) 

45 Programul Naţional de Reformă 2018 

46 Programul Naţional de Reformă 2018 & SNCD 

47 Programul Naţional de Reformă 2019 

48 Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

49 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 

50 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 versiunea 7.2 

51 Programul Operaţional Regional Bucureşti-Ilfov 2014-2020 

52 Programul Operaţional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013 

53 Realizarea rezilienței sistemului alimentar 

54 Regulament STOA (Science and Technology Options Assessment)- European Parliament 

55 Stadiul implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

urbane 

56 Stadiul implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

urbane: PLAN DE IMPLEMENTARE pentru DIRECTIVA 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate orasenesti modificata prin Directiva 98/15/CE privind epurarea apelor uzate orasenesti 

57 STRATEGIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE A INSTITUTULUI NATIONAL DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA 

MEDIULUI – ICPA BUCURESTI PENTRU PERIOADA 2015-2020 

58 Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Proiect) 
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59 Strategia de dezvoltare regională Bucureşti- Ilfov 2014-2020 

60 Strategia de dezvoltare teritorială - România policentrică 2035 

61 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României; România policentrică 2035; Strategia națională de 

gestionare a deșeurilor 2014-2020; Strategia: continuarea investiţiilor în sistemele de management 

integrat al deşeurilor şi implementarea soluţiilor identificate necesare conformării cu directivele 

europene; Strategia: continuarea investiţiilor în sistemele regionale de management al apei şi apei 

uzate, prin proiecte integrate derulate d 

62 Strategia de investiţii a INCDFP 2018-2020 

63 Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie (HG 1535/2003) 

64 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o 

Europă fără bariere 

65 Strategia Europeana Trade for All 

66 Strategia forestiera nationala 2018-2027 

67 Strategia Investitiilor in Sectorul Irigatiilor (HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru 

aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România) 

68 Strategia Națională a Locuirii (Proiect) 

69 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020, Strategia pentru 

dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030, Programul Național 

pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Politicii agricole comune (PAC), Programul Naţional de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România (HG 793/2016) 

70 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020; Strategia de dezvoltare 

teritorială - România policentrică 2035 

71 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020; Strategia de dezvoltare 

teritorială - România policentrică 2035; Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE privind 

calitatea apei destinate consumului uman 

72 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România-context, viziune și obiective -2017-

2026 

73 Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală 2014-2020 

74 Strategia Natională de Dezvoltare Regională 2014-2020, Draft 

75 Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare, 2004 

76 Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 

2013 2017 | Hotărâre 1156/2012 

77 Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 

Hotararea 246/2006 

78 Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-2020 
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79 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

Planul de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015 

80 Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare 2006-2016 

81 Strategia Naţionale şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 

82 Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022 

83 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 4.2.4. Doctorate şi postdoctorate; 

4.5.5. Educaţie în ştiinţe şi tehnologie şi comunicarea ştiinţei. 

84 Strategia pentru mediul marin (OUG 71/2010) & Programul naţional de monitoring actualizat 

conform cerinţelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin 

85 Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 

86 Strategia UNECE pentru educația pentru dezvoltare durabilă 

87 Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale 

88 Strategii si politici europene de dezvoltare durabila 

89 Studiul privind valoarea nutritiva a produselor alimentare de origine animala 

90 Tinte fără documente 

 

5.1.3. Lista 4 – (34): Lista documentelor strategice relevante prezente în situl SGG: STRATEGII 

STRUCTURATE PE DOMENII DE ACTIVITATE https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-

de-coordonare-a-strategiilor/ care nu sunt asociate cu  ODD din SNDD2030  (Sursa: SGG Baza de 

date Repartizarea dom_activi_statistica_ODD_sectotiale_dec_2019) 

1 Carta Albă a Apărării 2017 

2 Directiva de Planificare a Apărării nr. 14 

3 Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de 

interes național și european 

4 Orientări Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Montane 

Defavorizate 2014-2020 

5 Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 

2015 - 2020 

6 Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, 

7 Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN 

8 Programul de Convergență 
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9 Strategia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2016-2020, conform 

conceptului de schimbare 

10 Strategia ANAF privind Serviciile oferite Contribuabililor 

11 Strategia Arhivelor Naționale ale României 2015-2021 

12 Strategia de Administrare a Datoriei Publice Guvernamentale 

13 Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2017-2019 

14 Strategia de Conformare Fiscală pe baza gestionării riscurilor a ANAF 

15 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018-2022 

16 Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020 

17 Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României 

în perioada 2015-2020 

18 Strategia de implementare a ERTMS 

19 Strategia de Reducere a Comportamentelor Agresive în Sistemul Penitenciar 

20 Strategia de Securitate Cibernetică a României 

21 Strategia de Transport Intermodal in Romania 2020 

22 Strategia dezvoltării auditului public intern pentru 2018-2020 

23 Strategia Dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România pentru perioada 

2017-2020 

24 Strategia Generală pentru Descentralizare 

25 Strategia in domeniul jocurilor de noroc 2016 - 2019 

26 Strategia Industriei Naționale de Securitate 

27 Strategia MAE privind Comunitățile Românești din Străinătate 

28 Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 

29 Strategia Națională Anti-Doping pentru perioada 2018-2022 

30 Strategia Națională Anuală cu privire la Informarea și Consilierea Tinerilor 

31 Strategia Națională de Aplicare a Dreptului Internațional Umanitar 

32 Strategia Națională de Ordineși Siguranță Publică 2015-2020 

33 Strategia Națională de Reintegrare a Persoanelor Private de Libertate 

34 Strategia nationala de securitate si siguranta nucleara 

35 Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice 2015-2020 
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36 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

37 Strategia Națională pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 

38 Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare 

39 Strategia Națională privind Protecția Infrastructurilor Critice 

40 Strategia Națională privind Schimbările Climaticeși Creșterea Economică bazată pe 

Emisii Reduse de Carbon (Strategia CRESC) 

41 Strategia naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018-

2020 

42 Strategia pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 

43 Strategia privind Dezvoltarea Funcției Publice (SDFP) 2016-2020 

44 Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și 

implementarea serviciilor multimedia la nivel național 

45 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

46 Strategie pentru Mobilizarea Investițiilor în Renovarea Stocului de Clădiri Rezidențiale 

și Comerciale, atât publice, cât și private, existente la nivel național 

5.2. Analiza principalelor caracteristici ale documentelor strategice relevante pentru 

SNDD2030 din Lista 34, comune in baza de date Strategii DDD și baza de date Strategii 

UCS 

În această Listă 34 sunt incluse 53 de documente obținute din intersecția dintre  Lista 3 de 143 de document 

din Baza de date Strategii DDD, respectiv SDD2030  este conectată cu 37% dintre strategiile coordonate de 

SGG cu un total de 98 de documente iterate în Lista 4 din Baza de date numită Strategii UCS. Considerăm 

că aceste documente strategice au o importanță accentuată, fiind dublu validate ca priorități: de DD și ale 

Guvernului, respectiv exprimă gradul de angajare al Guvernului (la nivelul anului 2019) în vederea 

implementării SNDD 2030.  

Ca urmare a intersecției dintre listele 3 si 4, lista Listă 34  oferă o imagine îmbunătățită a unei potențiale 

structuri a  Baza de date Strategii DDD. Structura îmbunătățită include următoarele câmpuri:  

• Nume document cu relevanta pentru îndeplinirea obiectivelor SDD2030/ SGG_Denumire_Strategie 

• Perioada & cronologia / SGG_Perioada  

• Frecventa 

• Tipul de document strategic 

• SGG_domenii_activitate  

• SGG Instituția  

• SGG Institutia2n (mai multe instituții implicate) 
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• SGG_Tip_Strategie  

 

5.2.1. Gradul de angajare al Guvernului (la nivelul anului 2019) în vederea implementării SNDD 

2030 după domeniul de activitate comparativ cu Lista 4 

Prioritățile Guvernului la nivelul anului 2019 exprimate de documentele strategice incluse în Lista 4 sunt, 

comparativ cu documentele strategice relevante pentru SNDD 2030 (Figura 8): 

• în concordanță cu prioritățile asumate de Guvern pentru domeniile:  protecția mediului și sănătate; 

• deconectate, neraportate, cu eforturi nevalorificate și ne-puse în valoare! Această situație este 

prezentă în toate domeniile strategice din Lista 4 (Baza de date numită Strategii UCS), cu excepția 

celor de la punctul anterior. Considerăm că ar trebui mult mai bine valorificate eforturile 

expriamte de prioritățile Guvernului în domeniile strategice din:  

- finanțe, administrație publică, statistică. Guvernul are raportate ca Strategii de interes 19 dintre 

care doar 6, mai puțin de o treime sunt conectate la SNDD 2030;  

- apărare, siguranță publică și justiție. Guvernul are raportate ca Strategii de interes 20 dintre 

care doar 7, aproximativ o treime sunt conectate la SNDD 2030;  

- economie, energie, agricultură, transport. Guvernul are raportate ca Strategii de interes 15 

dintre care doar 8, aproximativ jumătate sunt conectate la SNDD 2030; 

Figura 9 evidențiază că grupul documentelor strategice conectate la SNDD 2030 au o structură după 

domeniile de activitate diferită față de aceeași structură pentru grupul documentelor strategice prioritate 

asumate de Guvern. Se confirmă sub reprezentarea strategiilor din  domeniile: 

- finanțe, administrație publică, statistică. Guvernul are raportate ca Strategii de interes 19.2%  

comparativ cu o pondere de  doar 11,2% pentru documentele strategice conectate și la SNDD 

2030;  

- apărare, siguranță publică și justiție. Guvernul are raportate ca Strategii de interes într-o 

pondere de 20,2% comparativ cu o pondere de doar 13,2% în cazul documentelor strategice 

conectate la SNDD 2030;  
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Figură 37 - Distribuția numărului de documente strategice comune (SDD2030 și situl SGG 

coordonare) comparativ cu numărul total de documente strategice din situl SGG după domeniul de 

activitate 

 

 

Figură 38 - Distribuția ponderilor după domeniul de activitate în documente strategice comune și 

documente strategice din sit-ul SGG (%) 
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Distribuția numărului de documente strategice comune (SDD2030 și situl 
SGG coordonare) comparativ cu numărul total de documente strategice din 

situl SGG după domeniul de activitate

Documente comune SNDD2030 si SGG coordonare total  SGG
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5.2.2. Gradul de angajare al Guvernului (la nivelul anului 2019) în vederea implementării SNDD 

2030 după tipul de strategie (Intersectorial /Sectorial) 

Remarcăm că, în ansamblu, dintre Strategiile asumate în PALG 2019 în număr de 99 doar 53 sunt conectate 

la SNDD 2030, aproximativ 50% au potențial de a fi conectate. (figură 10, și 11). Totodată, rezultă, dincolo 

de limitele de etichetare în noul context strategice (identificate la punctul 2.4.1.) documentele conectate au 

un caracter intersectorial mai pregnant decât cele prioritatere ale Guvernului. Acest aspect poate fi explicat 

prin două situații posibile: 

- nevoia de actualizare a criteriilor de etichetare sectorial / intersectorial; (situatei analizată 

în 2.4.1). 

- un exces de conectare a unui număr limită de strategii la mai multe Obiective / ținte ale 

SNDD 2020, fapt care indică un exces ce clusterizare. Acest aspect va fi analizat în Capitolul 

5: Distribuția Strategiilor pe ODDuri si țintele asociate  

 

Figură 39 - Distribuția numărului de documente strategice comune și site-ul SGG comparativ cu 

numărul total de documente strategice din site-ul SGG după tipul de strategie 
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Figură 40 Distribuția ponderilor după tipul de strate ul de strategie în documente strategice comune 

și în documente strategie din site-ul SGG (%) 
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6. Prioritățile strategice ale României identificate in cadrul strategic pe termen lung – Orizont 

2030 

6.1. Documente strategice relevante pentru Orizont 2030 adoptate și cu impact după 2020 

Lista 5 (prezentată în 3.1) completează Lista 3 și Lista 4 și permite selecția unor documente relevante pentru 

conturarea traiectoriei strategice a României pe termen lung (Table 3), respectiv către orizontul anilor 2030.  

Analiza priorităților strategice ale României identificate în cadrul strategic pe termen lung, indică o angajare 

ireversibilă către: 

• Transformarea Verde:  

- Turismul verde / ecoturismul  & turismul balnear; 

- Locurile de muncă verzi  

 

• Transformarea Digitală 

- Strategia 5G pentru România 2019-2030 prin HG 429/2019 

SNDD 2030 trebuie actualizată cu perspectiva oferită de Strategia 5G pentru România 2019-2030 prin HG 

429/2019, motorul transformării digitale în România. Această strategie are un caracter transectorial 

TRANSFORMATIV ilustrat în Figura 12. Strategia 5G oferă o altă perspectivă a relaționării strategiilor 

existente.   

Considerăm relativă contribuția  Figurii 12 în profilarea noului cadrul strategic pentru România, 

reprezentarea care are: 

• O contribuție pozitivă reflectată de o poziționare  expresivă a cadrului de construire a transformării 

digitale.  Strategia 5G are rolul de coloană vertebrală a arhitecturii strategice. Succesul  Strategiei 5G 

este condiționat de succesul celor 3 strategii de temelie / bază: 

1. Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020; 

2. Planul Național de Dezvotlare a Infrastructurii NGN;  

3. Strategia pentru Comunicații Digitale 2020. 

 

• Contribuție limitată / neactualizată este reprezentată de 

- poziționarea greșită a SNDD 2030, a valorilor promovate de aceasta 

- imaginea inerțială a relațiilor dintre Strategii, multe strategii neactualizate. 
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Figură 41. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 

încurajarea inovației Strategia 5G pentru România 

 
 HG 429/2019 din 4.07.2019, Comitetul de monitorizare a Strategiei 5G pentru România  
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Tabel 6. Documente strategice relevante pentru Orizont 2030 adoptate și cu impact după 2020 

Documentul strategic 

Numărul 

documentului 

Data de 

activare 

Perioada 

acoperită 

Pregătirea portofoliului de proiecte în domenii 

strategice considerate prioritare pentru perioada de 

programare 2021-2027, destinat finanțării prin 

Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul operațional 

Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) 

OUG 88/2020 29.05.2020 
2021-

2027 

Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)  - 

norme metodologice 
L350/2001  2016-

2030 

Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice a 

Ministerului Tineretului și Sportului pentru perioada 

2020-2025 

HG 872/2020 21.10.2020 
2020-

2025 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 

al României 2007-2026 
  2007-

2026 

Planul pentru implementarea, Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-

2026 

  2007-

2026 

Strategia 5G pentru România 2019-2030 
HG 429/2019 4.07.2019 

2019-

2030 

Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice a 

Ministerului Tineretului și Sportului pentru perioada 

2020-2025, din 14.10.2020 - Guvernul României 

Anexa la 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

872/2020 

21.10.2020 
2020-

2025 

Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență pentru perioada 

2016-2025 - Guvernul României 

Hotărârea nr. 

951/2016 
20.12.2016 

2016-

2025 

Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență pentru perioada 

2017-2019 - Ministerul Afacerilor Interne - MAI: 

Planul de acțiuni pentru implementare 

Ordinul nr. 

70/2017 
26.06.2017 

2017-

2019 

Strategia de dezvoltare a industriei aparatelor și 

mașinilor de uz casnic din România pe perioada 2001-

2010 - Guvernul României 

Hotărârea nr. 

1297/2001 
29.12.2001 

2001-

2010 

Strategia de dezvoltare a industriei petroliere din 

România pe perioada 2001-2010 - Guvernul României 

Hotărârea nr. 

655/2002 
16.07.2002 

2001-

2010 

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - 

context, viziune și obiective - 2019-2029 - Guvernul 

României 26.06.2019 

Hotărârea nr. 

358/2019 
 2019-

2029 

Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018-

2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018-

2025 - Guvernul României 

Hotărârea nr. 

594/2018 
13.08.2018 

2020-

2025 
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Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018-

2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018-

2025, din 02.08.2018 - Guvernul României 

Anexele nr. 1 

și 2 la 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

594/2018 

13.08.2018 
2018-

2025 

Strategia și Planul de acțiune privind implementarea și 

dezvoltarea sistemelor de comunicații de bandă largă la 

nivel național în banda de frecvențe 3400-3800 MHz 

pentru perioada 2015-2025 - Autoritatea Națională 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - 

ANCOM 

Decizia nr. 

390/2015 
15.05.2015 

2015-

2025 

 

 

6.2.Strategii care vor fi înnoite conform opiniilor aprobate de Guvernul României 

România în calitate de Stat Membru al UE participă activ la crearea și consolidarea noului cadru strategic 

2021-2027. Inițierea progresele acestui proces sunt evidențiate de documentele adoptate recent (Tabel 1). 

Documentele inventariate reflectă poziția Parlamentului României,  “organul reprezentativ suprem al 

poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării” (Constituția României) cu privire la inventarul de 

strategii care vor fi înnoite conform opiniilor aprobate de Guvernul României. 

 

Tabel 7. Strategii care vor fi înnoite conform opiniilor aprobate de Guvernul României 

O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020) 102 

final - Senatul României: referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor  

Hotărârea 

nr. 61/2020  
24.07.2020  

O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102 - 

Camera Deputaților:  privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor 21 

Hotărârea 

nr. 35/2020 
07.10.2020  

O Strategie "De la fermă la consumator" pentru un sistem 

alimentar echitabil, sănătos și ecologic - COM (2020) 381 final 

- Senatul României:  referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - 

Hotărârea 

nr. 76/2020 
27.07.2020  

 
21 Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/365,  

1. susține noua Strategie industrială pentru Europa și obiectivul de consolidare a autonomiei industriale strategice a Uniunii și a 
suveranității sale tehnologice, în condițiile întăririi mediului prielnic antreprenorialului și a diversificării pieței unice; 

16. recomandă ca strategia cuprinzătoare pentru o mobilitate durabilă și inteligentă să includă măsuri specifice de adaptare la 

noua realitate socială generată de procesul de îmbătrânire demografică; 

21. recomandă ca noua strategie a UE privind produsele farmaceutice, axate pe disponibilitatea, accesibilitatea, durabilitatea și 

securitatea aprovizionării cu produse farmaceutice să prevadă măsuri de asigurare a concurenței; 
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O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM (2016) 51 - 

Camera Deputaților:  privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor:22 

Hotărârea 

nr. 52/2016 
17.06.2016  

O strategie europeană pentru materialele plastice într-o 

economie circulară - COM(2018) 28 - Camera Deputaților:  

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor -  

Hotărârea 

nr. 27/2018 
29.05.2018  

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon COM (2016) 501 - Camera Deputaților:  

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor  

Hotărârea 

nr. 

107/2016 

21.10.2016  

O strategie în domeniul aviației pentru Europa COM (2015) 

598 final - Senatul României: privind Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor:  

Hotărârea 

nr. 49/2016  
06.04.2016  

O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 

digitală - COM (2020) 103 final - Senatul României - 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - 

Hotărârea 

nr. 27/2020  
22.06.2020  

O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 

digitală - COM(2020)103 - Camera Deputaților: privind 

adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - 

Hotărârea 

nr. 36/2020 
07.10.2020  

O strategie UE pentru încălzire și răcire - COM (2016) 51 final 

- Senatul României:  referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, 

Comitetul Regiunilor -  referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social, Comitetul Regiunilor - 

Hotărârea 

nr. 82/2016 
15.06.2016  

O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-

2025 - COM (2020)152 - Camera Deputaților:  privind 

adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor 

Hotărârea 

nr. 49/2020 
21.10.2020 

2020-

2025 

 
22 Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/528, - 1. Consideră că este necesară o ancorare mai puternică a 

conceptului de eficiență energetică în strategia propusă. 

4. Subliniază că strategia privind încălzirea și răcirea trebuie să țină seama de perspectiva dezvoltării orașelor inteligente. 

17. Informează Comisia Europeană că, în concordanță cu indicația din comunicare, România a inclus sectorul încălzirii în 

strategia sa energetică. 
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O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-

2025" - COM (2020) 152 final și referitoare la Raportul 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitor 

la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE 2017-2019 

privind combaterea diferenței de remunerare între femei și 

bărbați - COM (2020) 101 final - Senatul României-   

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind  

Hotărârea 

nr. 34/2020 
22.06.2020 

2020-

2025 

O strategie europeană privind datele - COM (2020) 66 - 

Camera Deputaților: privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor  

Hotărârea 

nr. /2020  
09.09.2020  

Ordinul nr. 6510/2017 privind stabilirea unei scheme 

transparente de ajutor de stat destinate finanțării priorităților de 

investiții 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b - Sprijinirea 

unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 

teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria - 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene 

Ordinul nr. 

6510/2017 
02.11.2017  

Ordinul privind implementarea Strategia națională de 

comunicare și informare publică pentru situații de urgență - 

Ministerul Internelor și Reformei Administrative 

Ordinul nr. 

632/2008 
29.10.2008  

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 

a sistemului judiciar 2015-2020 - Guvernul României 

Hotărârea 

nr. 

282/2016 

22.04.2016 
2015-

2020 

 

Aceste documente confirmă și semnalează conturarea traiectoriilor viitoare ale principalelor direcții 

strategice, direcții interconectate ți în armonie cu direcțiile UE, dintre care remarcăm: 

- Industria 4.0 

- Ferma 

- Materiale plastice 

- Mobilitate sustenabilă 

- IMMuri sustenabile si digitale 

- Egalitatea de gen 

- Datele – open data & Smart data 
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6.3.Infrastructuri finanțate prin - Planul național de relansare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență  se alocă fonduri pentru pregătirea următoarelor 

categorii de proiecte din PNRR (2020-2023) 

 

PNNR,  după cum este analizat în subcapitolul 1.1.5. are ca scop accelerarea dezvoltării durabile în sensul 

și ținând cont de SNDDR 2030. (Box 1). Conform PNNR, prioritățile de reformă și domeniile de investiții 

la nivel național pe termen mediu si lung sunt: 

• Schimbări climatice 

• Mobilitate urbana 

• Sănătate 

• Transfer tehnologic 

• Apa canalizare 

• Infrastructura edilitară- localități limitrofe urbane 

• Reziliență în situații de urgență 

• Depozite regionale 

• TIC si securitate cibernetica 

• Tranziție / transformare digitală 

 

 

Box 1 

Planul național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență  se alocă fonduri 

pentru pregătirea următoarelor categorii de proiecte din PNRR:  

PNRR OUG 155/2020, a) proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, pentru 

compensarea deficitului de umiditate a solului în vederea combaterii riscului de secetă, reducerea 

riscului la inundații și alunecări de teren, prin promovarea/punerea în siguranță a lucrărilor 

hidrotehnice pentru asigurarea resursei de apă pentru folosințe, atenuarea viiturilor prin acumulări 

nepermanente/poldere și îmbunătățirea calității apei brute, combaterea eroziunii solului de 

suprafață și de adâncime și corectarea torenților, în special bazinele hidrografice cu hazard torențial 

ridicat, prin sisteme de irigare/umectare a solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, 

pepiniere silvice, împăduriri și terasarea versanților, precum și pentru alte proiecte complementare 

de infrastructură, inclusiv IT, comunicații și baze de date pentru monitorizare și raportare directive 

europene, în valoare de maximum 700.000 mii lei. 
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PNRR OUG 155/2020, b) proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, 

turism și cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri 

publice, inclusiv clădiri pentru spații de lucru, tehnice, cazare și desfășurarea activităților 

instituționale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiții în infrastructura educațională și 

dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, inclusiv învățământul 

profesional și tehnic, învățământul dual și colegii centenare, învățământul universitar, investiții în 

campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente și clădiri noi, 

reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice 

necesare populației, în valoare de maximum 450.000 mii lei. 

PNRR OUG 155/2020, c) proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătății pentru: 

extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităților sanitare, dotarea cu aparatură și 

echipamente; medicale a acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condițiilor igenico-

sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații 

de urgență, precum și alte măsuri necesare creșterii rezilienței în sfera oncologică, a bolilor 

cardiovasculare și ATI; dacă este cazul, înființarea de unități sanitare cu paturi noi, inclusiv 

construcția de noi clădiri pentru spitale existente, precum și dotarea cu echipamente medicale, 

spitale sau unități sanitare cu paturi și policlinici, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare 

creșterii rezilienței unităților medicale care desfășoară activități publice în domeniul oncologiei și 

bolilor cardiovasculare, inclusiv ATI, în valoare de maximum 500.000 mii lei.  

PNRR OUG 155/2020, d) proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului 

tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu 

echipamente/utilaje/dotări independente pentru instituțiile de învățământ superior de stat și institute 

de cercetare-dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din 

industria alimentară și agricultură, precum și cele din domeniul ingineriei precum: mașini și 

motoare electrice, microelectronică, tehnologii avansate, sudură și altele asemenea, în calitate de 

beneficiari finali, în valoare de maximum 125.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie 

contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit - primul servit, cu 

prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform legii, în funcție de valoarea 

estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora; 

PNRR OUG 155/2020, e) proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt 

operatorii de apă și canalizare, pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea rețelelor de apă și 

canalizare existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000, 

pentru racordarea la rețeaua de canalizare, cu condiția să accepte soluția tehnică de racordare 

prevăzută de legislația în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării, în limita valorii de 

maximum 250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază 

de apel de proiecte după principiul primul venit - primul servit, cu prag minim de calitate stabilit 

prin ghidul solicitantului aprobat conform legii, în funcție de valoarea estimată a proiectului de 

investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora; 

PNRR OUG 155/2020, f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale limitrofe 

localităților urbane: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri 

interioare ale localităților, mobilitate urbană, în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare 

urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuție a combustibililor de tranziție, 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, inclusiv rețelele de transport și distribuție a 
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energiei termice destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane, în limita valorii de 

250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de 

proiecte după principiul primul venit - primul servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul 

solicitantului aprobat conform legii, în funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții 

publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor 

destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt autoritățile publice locale ale 

localităților rurale limitrofe localităților urbane singure sau în parteneriat cu acestea; 

PNRR OUG 155/2020, g) proiecte de infrastructură pentru creșterea rezilienței comunităților în 

situații de urgență prin extinderea rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor 

pentru situații de urgență, astfel încât să fie asigurată o capacitate de răspuns adecvată și suficientă 

pentru îndeplinirea criteriilor operaționale, în limita a 3% din valoarea proiectelor și a unor fonduri 

de maximum 40.000 mii lei. Beneficiarii finali ai finanțării sunt Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență și inspectoratele județene pentru situații de urgență. Ministerul Fondurilor 

Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit - 

primul servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform legii, în 

funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea 

estimată a acestora; 

PNRR OUG 155/2020, h) proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale și 

crearea stocurilor de materiale și tehnică - inclusiv medicală, în limita valorii de 8.500 mii lei, 

pentru gestionarea unor situații cu impact mare și probabilitate scăzută generate de manifestarea 

riscurilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc, în limita a 3% din valoarea proiectelor. Beneficiarii finali ai finanțării sunt 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate. Ministerul Fondurilor 

Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit - 

primul servit, în funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 

3% din valoarea estimată a acestora; 

PNRR OUG 155/2020, i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar și sistemul de apărare, 

ordine publică și siguranță națională pentru construcția, reabilitarea și modernizarea clădirilor 

destinate instituțiilor din domeniul justiției și domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 

naționale, inclusiv digitalizare, în limita valorii de 250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene 

încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit - primul 

servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform legii, în funcție 

de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată 

a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice 

sunt instanțele de judecată din întreaga țară, parchete, Administrația Națională a Penitenciarelor, 

Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Națională de Probațiune și instituțiile din 

domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; 

PNRR OUG 155/2020, j) proiecte de infrastructură în domeniul comunicațiilor și tehnologiei 

informației și securității cibernetice, inclusiv construcția/reabilitarea/modernizarea de centre de 

date, centre de servicii esențiale, centre de instruire și pregătire, centre de rezervă, regionale și 

județene, destinate managementului situațiilor de urgență și asigurării rezilienței serviciilor IT&C, 

în limita a 10.000 mii lei, pentru îndeplinirea măsurilor și acțiunilor necesare asigurării, planificării, 

coordonării necesarului de comunicații pentru elementele de răspuns în situații de urgență la nivel 
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local, județean și național, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu. Beneficiar final al 

finanțării este autoritatea națională cu rol principal în asigurarea funcției de sprijin comunicații și 

informatică în managementul tipurilor de risc, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, 

precum și instituțiile și autoritățile publice centrale. Ministerul Fondurilor Europene încheie 

contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte, în funcție de valoarea estimată a proiectului de 

investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora; 

PNRR OUG 155/2020, k) proiecte de transformare/tranziție digitală, inclusiv prin robot process 

automation, a serviciilor administrației publice centrale și locale, esențiale pentru ca cetățenii și 

companiile să poată obține servicii publice eficiente și de calitate de la distanță, infrastructura IT&C 

(hardware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele 

aferente serviciilor - frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, standardizare, 

semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar și implementarea de alte 

instrumente specifice transformării digitale, în valoare maximă de 100.000 mii lei. Beneficiarii 

finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt Autoritatea pentru 

Digitalizarea României, autoritățile publice centrale și locale care dezvoltă proiecte de digitalizare 

a serviciilor publice oferite cetățenilor și companiilor. Ministerul Fondurilor Europene încheie 

contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte, în funcție de valoarea estimată a proiectului de 

investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. 
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7. Distribuția Strategiilor pe ODDuri și țintele asociate  

7.1. Sinteza distribuției Strategiilor pe ODDuri si țintele asociate 

 

În cadrul Bazei de date Strategii DDD ameliorate au fost identificate 154 de documente strategice unice, 

cu o frecvență de apelare (de interconectare) de 512 ori (Figura 13). 

Domeniul Dezvoltare Umană concentrează cea mai mare parte, respectiv 70 de documente, reprezentând  

45,5% din total documente unice. Domeniile Guvernare cu 36 de documente și Resurse cu 35 de documente 

acoperă aproximativ câte 23% din total documente, fiecare. Domeniul Sistemele Pământului indică o 

subreprezentare accentuată cu doar 13 documente, respectiv cu o pondere de 8,4%. Chiar din concept, 

definirea documentelor strategice cu importanță semnificativă, un document strategic are alocate pentru 

îndeplinirea scopului, obiectivelor și țintelor si resurse, capacități si termene. O bună coordonare a celor 4 

dimensiuni impune o mai buna guvernare strategică. Datele analizate în acest studiu indică: 

• Nevoia unei abordări holistice, integrate și sintetice a domeniului de dezvoltare umană, unde 

supra-reprezentare strategică indică o probabilitate mare de suprapuneri. Ex: Strategia Națională 

pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020 și Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 

2018-2025; 

• Nevoia unei mai bune reprezentări strategice pentru Domeniul Sistemele Pământului.  

Distribuția strategiilor pe ODDuri este neuniformă.  

Se remarcă o diversitate mare de documente: 

- În cadrul ODD3: Sănătate sunt interconectate 17 documente cu 65 de apelări; 

- În cadrul ODD 8: Muncă & creștere economică sunt interconectate  17 documente cu 60 de apelări;  

- În cadrul ODD 4: Educație sunt interconectate 16 documente cu 48 de apelări. 

Această aglomerare indică nevoia unei analize viitoare cu privire la suprapuneri posibile, supra-reprezentare 

si corelare cu rangurile strategice si impactul în procesul de implementare al SNDD 2030. 
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Figură 42 Tablou sintetic al distribuției principalelor documente naționale după tipurile de strategii 

unice și frecvența de apelare / ODD grupate pe domenii majore 
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Se remarcă o diversitate mică de documente: 

- În cadrul ODD15:Viața pe pământ sunt interconectate 5 documente cu 27 de apelări; 

- În cadrul ODD 17: Instituții sunt interconectate 5 documente cu 8 apelări; 

- În cadrul ODD5: Egalitate de gen sunt interconectate 3 documente cu 18 apelări;  

- În cadrul ODD14: Viață în mediul acvatic sunt interconectate 2 documente cu  6 apelări. 

Situația detaliată a distribuției documentelor strategice pe fiecare ODD, inclusiv după țintele strategice si 

țintele Orizont 2020, este prezentată în secțiune 5.2.  Contribuția unei strategii la implementarea ODDului 

analizat este reprezentată de ponderea apelărilor sale pentru oricare obiectiv în total apelări de documente 

strategice. A fost determinat pragul de 8,8% ca fiind cel de demarcare a unui document strategic cu 

rol principal în implementare iar documentele strategice care ocupă un primul si, în unele cazuri locul doi 

(chiar 3) reprezintă Strategiile lider, strategii care dau tendința mecanismului de implementare pentru 

sectorul analizat al SNDD 2030. Strategiile lider sunt marcate cu roșu in tabelele detaliate din cadrul 5.2. si 

în Figurile 14,15 și 16. 

 

7.1.1. Strategii cu rol important și de lider in implementarea SNDD 2030 eligibile pentru monitorizare 

continua în vederea realizării unui optim al costurilor de administrate pe termen lung 

 

SNDD 2030 este o strategie pe termen lung, foarte complexă, care impune monitorizarea mecanismelor de 

implementare identificate la nivel de obiectiv și țintă. Activitățile de coordonare, armonizare, 

monitorizare, evaluare impact, feed back, raportare, parteneriate, colaborare, rețelizare, dezvoltare 

și întreținere baze de date, etc sunt activități intensive informațional, fapt care asociază costuri 

potențiale mari. Prioritizarea nevoilor, în cazul nostru identificarea Strategiilor principale și Lider 

asigur un optim al volumul informațional pentru monitorizare (ca termen generic). 

Selecție documente strategice cu ponderi în obiective și măsuri /ODD mai mari de 8,8%. Au rezultat 37 de 

documente strategice unice cu rol de lider (ponderi detașate față de celelalte documente strategice) și de 

importanță majoră în procesul de implementare a SNDD 2030. După frecvența lor de apariție, acestea sunt 

grupate în două subgrupuri: 

Strategii principale și lider în număr de 12 transectoriale, aceastea sunt conectate la mai mult de 2 

sectoare, respectiv la mai mult de 2 ODDuri. Acestea sunt apelate de 228 de ori și au un grad de acoperire 

strategică de 61,3% din totalul de 372 de legături la nivel de măsură / țintă/ obiectiv ( Figurile 14 și 15);  

Strategii principale și lider în număr de 25 sectoriale aceastea sunt conectate în mod unic doar la un 

sector, respectiv doar la un ODD. Acestea sunt apelate de 144 de ori și au un grad de acoperire strategică de 

38,7% din totalul de 372 de legături la nivel de măsură / țintă/ obiectiv (Figura 16).  

 

7.1.2. Strategii transectoriale: frecvențe, ponderi și ranguri documente strategice lider și cu rol 

principal în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective armonizate cu SNDD 2030 
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Strategiile transectoriale principale și cu rol de lider identificate sunt reprezentate într-un Tablou 

sintetic în Figurile 14 și 15: 

Strategia Națională de Export a României 2010-2014 are rangul  1, apare în 10 ODDuri și este apelată 

de 36  de ori. Este Lider în ODD10 și ODD 17;  

Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013  –  2020 are rangul 2, apare în 5 

ODDuri și este apelată de 22 de ori. Este Lider în ODD13;  

Strategia Naționala pentru Competitivitate 2015 – 2020 are rangul 3, apare în 4 ODDuri și este 

apelată de 18  de ori. Nu este Lider;  

Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020 are rangul 4, apare în 4 ODDuri și 

este apelată de 17 de ori. Este Lider în ODD10;  

Strategia forestiera națională 2018-2027 are rangul 5, apare în 3  ODDuri și este apelată de 21  

de ori. Este Lider în ODD13;   

Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 - 2025 are rangul  6, apare în 3 ODDuri și 

este apelată de  11 de ori. Nu este Lider;  

Strategia Guvernului României de  incluziune a  cetățenilor români aparținând minorității  rome 

pentru perioada 2015–2020 (HG 18/2015) are rangul 7, apare în 2  ODDuri și este apelată de 5  de ori. 

Nu este Lider;  

Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 are rangul 8, apare 

în 2 ODDuri și este apelată de 29 de ori. Este Lider în ODD5 și ODD 16;  

Strategia Națională pentru Protecția şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 are rangul 9, 

apare în 2 ODDuri și este apelată de 13 de ori. Nu este Lider;  

Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2019-2022 are rangul 10, apare în 2 ODDuri și 

este apelată de 4 de ori. Nu este Lider;  

Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 are 

rangul 11, apare în 2 ODDuri și este apelată de 14 de ori. Este Lider în ODD1;  

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030 are 

rangul 12, apare în 2 ODDuri și este apelată de 38 de ori. Este Lider în ODD2; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

138 
 

Statistica documentelor principale pe domenii principale (Figura 14):  

Dezvoltare Umană  

Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020 este apelată de 17 ori și contribuie la 

domeniu cu 100,0% 

Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 este apelată de 9 ori și contribuie la domeniu 

cu 81,8 % 

Strategia Guvernului României de  incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015–2020 (HG 18/2015) este apelată de 5 ori și contribuie la domeniu cu 100.0 % 

Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2019-2022 este apelată de 3 ori și contribuie la domeniu 

cu 75,0 % 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 este apelată 

de 14 ori și contribuie la domeniu cu  100,0 % 

 

Resurse 

Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 este apelată de 15 ori și contribuie la domeniu cu 41,7% 

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030 este 

apelată de 38 ori și contribuie la domeniu cu 100,0% 

 

Sistemele Pamantului  

Strategia forestiera nationala 2018-2027 este apelată de 18 ori și contribuie la domeniu cu 85,7% 

Guvernare   

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 este apelată de 18 ori și 

contribuie la domeniu cu 62,1 % 

Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 este apelată de 8ori și 

contribuie la domeniu cu 61.5 %  

 

ODDUrile cu caracter puternic transectorial după domenii  (Figura 15): 

Dezvoltare Umană      

ODD 1 Fără sărăcie cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 58,6% în realizarea 

obiectivelor/ țintelor 

ODD 5 Egalitate de gen cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 83,3% în realizarea 

obiectivelor/ țintelor 
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Resurse      

ODD 2 Zero foame cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 63,6% în realizarea obiectivelor/ 

țintelor 

ODD 6 Apă curată cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 50,0% în realizarea obiectivelor/ 

țintelor 

      

Sistemele Pamantului      

ODD 13 Acțiuni pentru Climă cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 82,4% în realizarea 

obiectivelor/ țintelor 

ODD 15 Viața pe pământ cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de  66,7% în realizarea 

obiectivelor/ țintelor 

      

Guvernare      

ODD 16 Pace cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 59,1% în realizarea obiectivelor/ 

țintelor 

ODD 17 Instituții cele 12 strategii intersectorial au o contribuție de 75,0% în realizarea obiectivelor/ 

țintelor  
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Figură 43. Strategii transectoriale: frecvențe și ranguri documente strategice leader si cu rol 

principal în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective armonizate cu SNDD 2030 
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Fără sărăcie 1 4 3 10 17 7.5

Sănătate 3 6 6 2.6

Educație 4 4 4 4 5 4 21 9.2

Egalitate de gen 5 4 11 15 6.6

Muncă & creștere economică 8 7 7 5 19 8.3

Inegalități 10 2 2 1 5 2.2

Zero foame 2 7 35 42 18.4

Apă curată 6 1 2 1 4 1.8

Energie 7 5 4 9 3.9

Consum & producție 12 2 4 3 9 3.9

Acțiuni pentru Climă 13 2 10 2 14 6.1

Viață în mediul acvatic 14 2 2 0.9

Viața pe pământ 15 18 18 7.9

Industrie, Inovare, Infrastructură 9 6 5 11 4.8

Orașe 11 2 2 4 1.8

Pace 16 18 8 26 11.4

Insituții 17 3 2 1 6 2.6

36 22 18 17 21 11 5 29 13 4 14 38 228 100.0

15.8 9.6 7.9 7.5 9.2 4.8 2.2 12.7 5.7 1.8 6.1 16.7 100.0 5.9

10 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2

Dezvoltare Umană 8 4 7 17 0 9 5 11 5 3 14 0 83 36.4

15 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 38 64 28.1
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9 2 7 0 2 0 0 18 8 1 0 0 47 20.6

Total frecvențe/Strategie 36 22 18 17 21 11 5 29 13 4 14 38 228.0 100.0

Contribuția Strategiilor pe domenii

Dezvoltare Umană 22.2 18.2 38.9 100.0 0.0 81.8 100.0 37.9 38.5 75.0 100.0 0.0

41.7 27.3 22.2 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

11.1 45.5 0.0 0.0 85.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25.0 9.1 38.9 0.0 9.5 0.0 0.0 62.1 61.5 25.0 0.0 0.0

Total frecvențe/Strategie 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Resurse

Sistemele Pamantului

Guvernare

Resurse

Sistemele Pamantului

Guvernare

f/Rank

Total frecvențe/Strategie

Ponderi frecvențe de aparitie a unei Strategii 

în total selecție

Număr de ODD în care este apelată strategia
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Figură 44. Strategii transectoriale: ponderi și ranguri documente strategice leader si cu rol principal 

în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective armonizate cu SNDD 2030 
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Sănătate 3 9.2 9.2

Educație 4 8.3 8.3 8.3 10.4 8.3 43.8

Egalitate de gen 5 22.2 61.1 83.3

Muncă & creștere economică 8 11.7 11.7 8.3 31.7

Inegalități 10 22.2 22.2 11.1 55.6

Zero foame 2 10.6 53.0 63.6

Apă curată 6 13 25 13 50.0

Energie 7 15.6 12.5 28.1

Consum & producție 12 8.7 17.4 13.0 39.1

Acțiuni pentru Climă 13 11.8 58.8 11.8 82.4

Viață în mediul acvatic 14 33.3 33.3

Viața pe pământ 15 66.7 66.7

Industrie, Inovare, Infrastructură 9 17.6 14.7 32.4

Orașe 11 11.1 11.1 22.2

Pace 16 40.9 18.2 59.1

Insituții 17 38 25 13 75.0
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7.1.3. Strategii sectoriale: frecvența și ponderi pentru documente strategice lider si cu rol principal 

în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective armonizate cu SNDD 2030 

 

Strategiile sectoriale principale și cu rol de lider identificate sunt reprezentate într-un Tablou sintetic 

în Figura 16: 

Strategia naţională de sănătate 2014-2020 cu rol de lider, are rangul 1, apare în ODD3 și este apelată de 

28 ori, acoperind o pondere de 43,1% din obiectiv; 

Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 cu rol de lider, are rangul 2, apare în  ODD8 și 

este apelată de 13 ori, acoperind o pondere de 21,7% din obiectiv; 

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 (Proiect) cu rol de lider, 

 are rangul 3, apare în ODD7 și este apelată de 12 ori, acoperind o pondere de 37,5% din obiectiv; 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 cu rol de lider, are rangul  4, apare 

în ODD9 și este apelată de 11 ori, acoperind o pondere de 32,4% din obiectiv; 

Strategia Națională a Locuirii (Proiect) cu rol de lider, are rangul 5, apare în ODD11și este apelată de 8 

ori, acoperind o pondere de 44,4% din obiectiv; 

Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 cu rol de lider, are rangul 6, apare în  ODD12 

și este apelată de 8ori, acoperind o pondere de 34,8 % din obiectiv; 

Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 

Îmbunătăţirea Mediului de Afaceri din România – Orizont 2020 (HG859/2014) fără rol de lider,

 are rangul 7, apare în  ODD8 și este apelată de 7 ori, acoperind o pondere de 11,7 % din obiectiv; 

Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 fără rol de lider, are rangul 8, apare în ODD3 și este apelată de 

7 ori, acoperind o pondere de 10,8% din obiectiv; 

Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 cu rol de lider, are rangul 9, apare în 

 ODD4 și este apelată de 7 ori, acoperind o pondere de 14,6% din obiectiv;
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Figură 45. Strategii sectoriale: frecvența și ponderi pentru documente strategice leader si cu rol principal în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective 

armonizate cu SNDD 2030 

 

Domenii ODD Nume document strategic leader si cu rol prinicipal în ODD ca acoperire prin măsuri/ obiective armonizate cu SNDD 2030 f p Sp % fO ODD ODD

Fără sărăcie 1 Strategia de dezvoltare regională Bucureşti- Ilfov 2014-2020 3 10.3 2.1 3

Strategia naţională de sănătate 2014-2020 28 43.1 53.8 24.3 35

Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 7 10.8

Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 7 14.6 31.3 10.4 15

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 (HG317/2016) 4 8.3

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România (2015-2020) 4 8.3

Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 13 21.7 33.3 13.9 20

Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Îmbunătăţirea Mediului de Afaceri din România – Orizont 2020 (HG859/2014)7 11.7 0.0

Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2016-2020 1 11.1 44.4 2.8 4

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 1 11.1

Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-2020 1 11.1

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționaleprivind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 - Guvernul României1 11.1

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice Hotararea 246/2006 3 38 50 2.8 4

Strategia pentru Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 1 13

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 (Proiect) 12 37.5 56.3 12.5 18

Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie (HG 1535/2003) 6 18.8

Consum & producție 12 Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 8 34.8 34.8 5.6 8

14 Strategia pentru mediul marin (OUG 71/2010) & Programul naţional de monitoring actualizat conform cerinţelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin4 66.7 66.7 6.3 9

15 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) 5 18.5 18.5

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 11 32.4 41.2 9.7 14

Strategia Naţională pentru siguranţa rutieră (HG 755/2016) 3 8.8

Orașe 11 Strategia Națională a Locuirii (Proiect) 8 44.4 44.4 5.6 8

Pace 16 Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019 4 9.1 9.1 2.8 4

Program multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară 2018-2021, p.6 / Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) /  Programul multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară în perioada 2020-20231 12.5 25.0 1.4 2

Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare 2006-2016 1 12.5

25 144 100.0 144 144 100.0

53.5

30 20.8

9 6.3

28 19.4

77

17

total
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Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie (HG 1535/2003) fără rol de lider, are rangul 

 10, apare în ODD7 și este apelată de  6 ori, acoperind o pondere de  18,8% din obiectiv; 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) fără rol de lider, are rangul 

 11, apare în ODD15 și este apelată de 5 ori, acoperind o pondere de 18,5% din obiectiv; 

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 (HG317/2016)

 fără rol de lider,are rangul 12, apare în ODD4și este apelată de 4 ori, acoperind o pondere de 

8,3% din obiectiv; 

Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015‐2019 fără rol de lider,are rangul

 13, apare în ODD16 și este apelată de 4ori, acoperind o pondere de 9,1% din obiectiv; 

Strategia pentru mediul marin (OUG 71/2010) & Programul naţional de monitoring actualizat 

conform cerinţelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin cu rol de lider, 

 are rangul 14, apare în ODD14și este apelată de 4 ori, acoperind o pondere de 66,7% din 

obiectiv; 

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România (2015-2020) fără rol de lider,

 are rangul 15, apare în ODD4 și este apelată de 4ori, acoperind o pondere de 8,3% din 

obiectiv; 

Strategia de dezvoltare regională Bucureşti- Ilfov 2014-2020 fără rol de lider, are rangul 16, apare în 

 ODD1 și este apelată de 3ori, acoperind o pondere de 10,3% din obiectiv; 

Strategia Naţională pentru siguranţa rutieră (HG 755/2016) fără rol de lider, are rangul 17, apare în 

ODD9și este apelată de 3ori, acoperind o pondere de 8,8% din obiectiv; 

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice Hotararea 

246/2006 cu rol de lider, are rangul 18, apare în ODD6 și este apelată de 3 ori, 

acoperind o pondere de 37,5% din obiectiv; 

Program multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența 

umanitară 2018-2021, p.6 / Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) /  Programul 

multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară 

în perioada 2020-2023 fără rol de lider,are rangul 19, apare în ODD17 și este apelată de 1 ori, 

acoperind o pondere de 12,5 % din obiectiv; 

Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2016-2020 fără rol de lider, 

are rangul 20, apare în ODD10 și este apelată de 1 ori, acoperind o pondere de 11,1% din 

obiectiv; 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 fără rol de lider, are rangul 

 21, apare în ODD10 și este apelată de 1 ori, acoperind o pondere de 11,1% din obiectiv; 

Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-2020 fără rol de lider, 

are rangul 22, apare în  ODD10 și este apelată de 1 ori, acoperind o pondere de 11,1% din 

obiectiv; 
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Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare 2006-2016

 fără rol de lider,are rangul 23 , apare în ODD17 și este apelată de 1 ori, acoperind o pondere 

de 12,5 % din obiectiv; 

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse 

și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 - Guvernul României fără rol de lider, are rangul 24 , apare în 

 ODD10și este apelată de 1ori, acoperind o pondere de 11,1 % din obiectiv; 

Strategia pentru Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 fără rol de lider, are rangul 25, apare în 

 ODD6 și este apelată de 1 ori, acoperind o pondere de 12,5 % din obiectiv. 

 

Strategiile sectoriale principale și cu rol de lider identificate reflectă aceeași structură pe domenii 

principale:  

Dezvoltare Umană cu 77 conexiuni, reprezentând 53,5% din totalul de 144;  

 

Resurse 30 cu conexiuni, reprezentând 20,8% din totalul de 144;  

 

Sistemele Pământului cu 9 conexiuni, reprezentând 6,3% din totalul de 144;  

 

Guvernare 28 cu conexiuni, reprezentând 19,4% din totalul de 144;  

Indiferent de tipul de conexiune / legătură sectorial sau trans-sectorial este vizibilă menținerea aceleași 

structuri de reprezentare strategică mult polarizată către Dezvoltarea Umană și foarte slab reprezentată de 

Sistemele Pământului. 

• ODDUrile cu caracter puternic sectorial după domenii  (Figura 16): 

Dezvoltare Umană      

ODD 3 Sănătate cele 2 strategii sectoriale au o contribuție de 53,8 % în realizarea obiectivelor/ 

țintelor; 

      

Resurse      

ODD 7 Energie cele 2 strategii sectoriale au o contribuție de 56,3% în realizarea obiectivelor/ 

țintelor; 
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Sistemele Pamantului      

ODD 14 Acțiuni pentru Climă cele 2 strategii intersectorial au o contribuție de 85,2% în realizarea 

obiectivelor/ țintelor: 

      

Guvernare      

Nu are nici un ODD.  
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7.2.Detalii privind distribuția Strategiilor pe ODDuri si țintele asociate 

7.2.1.Fără Sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context  

 ObiectivODD ODD1 

  Nume_Document_corectat Total O1_T1 O1_T2 O1_T3 OZ_1_2 % 

1 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020 

10 
4 5 1 0 

34.5 

2 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020 4 1 1 2 0 13.8 

3 Strategia de dezvoltare regională Bucureşti- Ilfov 2014-2020 3 1 2 0 0 10.3 

4 Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2019-2022 3 0 2 1 0 10.3 

5 Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 

2014-2020 

2 
1 1 0 0 

6.9 

6 Strategia pentru Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 2 1 1 0 0 6.9 

7 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și 

lung orizont 2020-2030 

2 
1 1 0 0 

6.9 

8 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 1 1 0 0 0 3.4 

9 Strategia Guvernului României de  incluziune a  cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii  rome pentru perioada 2015–2020 (HG 18/2015) 

1 
0 1 0 0 

3.4 

10 Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 1 0 0 0 1 3.4 

    29 10 14 4 1 100.0 

 

7.2.2.Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile  

Obiectiv ODD ODD2 

  Nume_Document_corectat Total O2_T1 O2_T2 O2_T3 O2_T4 O2_T5 O2_T6 O2_T7 % 
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1 Strategia pentru dezvoltarea sectorului 

agroalimentar pe termen mediu și lung 

orizont 2020-2030 

35 

1 1 5 5 10 13 0 

53.0 

2 Strategia Naţională de Export a României 

2010-2014 

7 
0 0 3 1 1 1 1 

10.6 

3 Plan national de actiune privind alimentatia 

si nutritia populatiei 

5 
5 0 0 0 0 0 0 

7.6 

4 Strategia Nationala pentru Competitivitate 

2015 – 2020 

5 
0 0 1 1 1 1 1 

7.6 

5 Strategia naţională a României privind 

schimbările climatice 2013 - 2020 

4 
0 1 0 1 1 1 0 

6.1 

6 Strategia forestiera nationala 2018-2027 2 0 0 0 0 1 0 1 3.0 

7 Strategia națională de dezvoltare agricolă și 

rurală 2014-2020 

2 
1 0 0 1 0 0 0 

3.0 

8 Strategia naţională privind incluziunea 

socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020 

2 

2 0 0 0 0 0 0 

3.0 

9 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a 

Deltei Dunării (2030) 

1 
0 0 0 1 0 0 0 

1.5 

10 Strategia Investitiilor in Sectorul Irigatiilor 

(HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 

2016 pentru aprobarea Programului naţional 

de reabilitare a infrastructurii principale de 

irigaţii din România) 

1 

0 0 1 0 0 0 0 

1.5 

11 Strategia naţională de sănătate 2014-2020 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5 

12 Strategia pentru Consolidarea Administrației 

Publice 2014 - 2020 (Proiect) 

1 
1 0 0 0 0 0 0 

1.5 

    66 11 2 10 10 14 16 3 100.0 
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7.2.3.Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă 

  Nume_Document_corectat Tot

al 

O3_

T1 

O3_T

10 

O3_

T2 

O3_

T3 

O3_

T4 

O3_

T5 

O3_

T6 

O3_

T7 

O3_

T8 

O3_

T9 

Oz_3

_4 

Oz_3

_5 

Oz_3

_7 % 

1 Strategia naţională de sănătate 2014-

2020 

28 
4 3 2 2 4 2 3 1 4 3 0 0 0 

43.

1 

2 Strategia Naţională Antidrog 2013 – 

2020 

7 
0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.

8 

3 Strategia Naţională de Export a 

României 2010-2014 

6 
0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 

9.2 

4 Strategia Naţională de Control al 

Tuberculozei în România 2015-2020 

5 
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

7.7 

5 Strategia națională de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020 

3 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

4.6 

6 Strategia Guvernului României de  

incluziune a  cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii  rome pentru 

perioada 2015–2020 (HG 18/2015) 

2 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

3.1 

7 Strategia Nationala pentru 

Competitivitate 2015 – 2020 

2 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3.1 

8 Strategia Naţională pentru Protecţia 

şi Promovarea Drepturilor Copilului 

2014-2020 

2 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3.1 

9 Strategia națională privind 

promovarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței 

domestice pentru perioada 2018-

2021 și a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei 

2 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 



 

 
 

150 
 

naționaleprivind promovarea 

egalității de șanse și de tratament 

între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 - 

Guvernul României 

1

0 

Strategia forestiera nationala 2018-

2027 

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1.5 

1

1 

Strategia naţională „O societate fără 

bariere pentru persoanele cu 

dizabilităţi” 2016-2020 şi Planul 

operaţional privind implementarea 

strategiei naţionale 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1.5 

1

2 

Strategia naţională a României 

privind schimbările climatice 2013 - 

2020 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 

1

3 

Strategia Națională de calitate în 

sistemul sanitar 2014-2020 

1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 

1

4 

Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 

1

5 

Strategia Națională pentru Sănătatea 

Mintală a Copilului și 

Adolescentului 2016-2020 

1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 

1

6 

Strategia Naţională pentru siguranţa 

rutieră (HG 755/2016) 

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1.5 

1

7 

Strategia națională privind imigrația 

pentru perioada 2019-2022 

1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
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    65 8 12 3 2 6 5 3 10 7 5 1 1 2 

100

.0 

7.2.4.Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 

  Nume_Document_corectat Tot

al 

O4_

T1 

O4_T

10 

O4_T

11 

O4_

T2 

O4_

T3 

O4_

T4 

O4_

T5 

O4_

T6 

O4_

T7 

O4_

T8 

O4_

T9 % 

1 Strategia Naţională pentru Învăţământ 

Terţiar 2015-2020 
7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 

14.

6 

2 Strategia Naţională pentru Protecţia şi 

Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 
5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

10.

4 

3 Strategia educației și formării profesionale din 

România pentru perioada 2016-2020 

(HG317/2016) 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

8.3 

4 Strategia Guvernului României de  incluziune 

a  cetăţenilor români aparţinând minorităţii  

rome pentru perioada 2015–2020 (HG 

18/2015) 

4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

8.3 

5 Strategia Națională pentru Locuri de Muncă 

Verzi 2018-2025 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

8.3 

6 Strategia Națională pentru ocuparea forței de 

muncă 2014-2020 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8.3 

7 Strategia naţională privind incluziunea socială 

şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 

4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

8.3 

8 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii 

a școlii în România (2015-2020) 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 

9 Strategia națională de învățare pe tot parcursul 

vieții 2015 – 2020 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

6.3 



 

 
 

152 
 

1

0 

Strategia Națională privind Agenda Digitală 

pentru România 2020 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

4.2 

1

1 

Strategia națională privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități 2014-2020 
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

4.2 

1

2 

Acord de colaborare între Ministerul Educației 

Naționale, Banca Națională a României, 

Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară și Asociația Română a 

Băncilor, pentru realizarea de activități comune 

în domeniul educației financiare și elaborarea 

Strategiei Naționale de Educație Financiară 

(SNEF) 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

1

3 

Strategia națională în domeniul egalității de 

șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-

2017 și a Planului general de acțiuni pe perioada 

2014-2017 pentru implementarea Strategiei - 

Guvernul Românieipentru perioada 2014-2017 și 

a Planului general de acțiuni pe perioada 2014-

2017 pentru implementarea Strategiei - Guvernul 

României 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

1

4 

Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educ

aționale 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2.1 

1

5 

Strategia privind formarea profesională pentru 

administrația publică 2016-2020 (HG 650/2016) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2.1 

1

6 

Strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-

2020 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2.1 

    48 6 1 0 4 7 2 4 5 6 2 11 

10

0 
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7.2.5.Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în 

societate 

  Nume_Document_corectat  Total O5_T1 O5_T2 O5_T3 % 

1 Strategia naţională împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2018-2022 
11 0 11 0 

61.1 

2 Strategia Națională pentru ocuparea forței de 

muncă 2014-2020 
4 2 0 2 

22.2 

3 Strategia națională privind promovarea egalității 

de șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 și a Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei 

naționaleprivind promovarea egalității de șanse 

și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 - Guvernul României 

3 1 1 1 

16.7 

    18 3 12 3 100.0 

 

7.2.6.Apă curată și sanitație - Asigurarea disponibilităţii şi gestionării durabile a apei şi sanitaţiei 

pentru toţi 

  Nume_Document_corec

tat 

 Tota

l 

O6_T

1 

O6_T

2 

O6_T

3 

O6_T

4 

O6_T

5 

O6_T

6 

Oz_6_

1 % 

1 Strategia națională 

privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități 

publice Hotararea 

246/2006 

3 

0 0 2 1 0 0 0 

37.

5 

2 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 

2013 - 2020 

2 

1 0 0 0 1 0 0 

25 

3 Strategia forestiera 

nationala 2018-2027 

1 
0 0 0 0 1 0 0 

12.

5 

4 Strategia Naţională de 

Export a României 

2010-2014 

1 

0 0 0 0 0 0 1 12.

5 

5 Strategia pentru 

Dezvoltare Rurală a 

României 2014-2020 

1 

0 0 0 0 1 0 0 12.

5 

    8 1 0 2 1 3 0 1 100 
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7.2.7.Energie curată și la prețuri accesibile - Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern 

  Nume_Document_corectat  

T

ot

al 

O7_

T1 

O7_

T2 

O7_

T3 

O7_

T4 

O7_

T5 

O7_

T6 

Oz_

7_2 

Oz_

7_3 % 

1 Strategia Energetică a 

României 2016-2030, cu 

perspectiva anului 2050 

(Proiect) 

1

2 
2 1 0 3 1 5 0 0 

37

.5 

2 Strategia de valorificare a 

surselor regenerabile de 

energie (HG 1535/2003) 

6 

0 0 0 6 0 0 0 0 18

.8 

3 Strategia Naţională de Export 

a României 2010-2014 

5 
2 0 0 1 0 0 1 1 

15

.6 

4 Strategia naţională a 

României privind schimbările 

climatice 2013 - 2020 

4 

1 0 1 1 1 0 0 0 12

.5 

5 Strategia Nationala pentru 

Competitivitate 2015 – 2020 

2 
0 0 0 1 0 0 0 1 

6.

3 

6 Strategia forestiera nationala 

2018-2027 

1 
0 0 0 1 0 0 0 0 

3.

1 

7 Strategia Națională pentru 

Locuri de Muncă Verzi 2018-

2025 

1 

0 0 0 0 0 1 0 0 3.

1 

8 Strategia pentru dezvoltarea 

sectorului agroalimentar pe 

termen mediu și lung orizont 

2020-2030 

1 

0 0 0 1 0 0 0 0 
3.

1 

    3

2 

5 1 1 14 2 6 1 2 10

0 

 

7.2.8.Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisă 

tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți 

  Nume_Document_co

rectat 

 Tot

al 

O8_

T1 

O8_

T2 

O8_

T3 

O8_

T4 

Oz_8

_1 

Oz_8

_2 

Oz_8

_3 

Oz_8

_5 % 

1 Strategia Naţională 

de Export a 

României 2010-2014 

13 

1 7 1 0 1 1 1 1 21.

7 

2 Strategia 

Guvernamentală 

pentru Dezvoltarea 

Sectorului 

7 

0 2 4 0 0 0 0 1 
11.

7 
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Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii și 

Îmbunătăţirea 

Mediului de Afaceri 

din România – 

Orizont 2020 

(HG859/2014) 

3 Strategia Nationala 

pentru 

Competitivitate 2015 

– 2020 

7 

1 1 1 0 1 1 1 1 
11.

7 

4 Strategia Națională 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

2014-2020 

7 

0 5 0 0 0 0 2 0 
11.

7 

5 Strategia Națională 

pentru Locuri de 

Muncă Verzi 2018-

2025 

5 

0 2 3 0 0 0 0 0 

8.3 

6 Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă 

a Deltei Dunării 

(2030) 

4 

0 2 0 1 0 0 0 1 

6.7 

7 Strategia Națională 

pentru Românii de 

Pretutindeni pentru 

perioada 2017-2020, 

Programul "Diaspora 

start-up" 

4 

0 4 0 0 0 0 0 0 

6.7 

8 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 

2013 - 2020 

2 

1 0 1 0 0 0 0 0 

3.3 

9 Strategia naţională 

privind incluziunea 

socială şi reducerea 

sărăciei pentru 

perioada 2015-2020 

2 

1 0 1 0 0 0 0 0 

3.3 

1

0 

Strategia națională 

privind promovarea 

egalității de șanse și 

de tratament între 

femei și bărbați și 

prevenirea și 

combaterea violenței 

domestice pentru 

2 

0 2 0 0 0 0 0 0 

3.3 
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perioada 2018-2021 

și a Planului 

operațional pentru 

implementarea 

Strategiei 

naționaleprivind 

promovarea egalității 

de șanse și de 

tratament între femei 

și bărbați și 

prevenirea și 

combaterea violenței 

domestice pentru 

perioada 2018-2021 - 

Guvernul României 

1

1 

Strategia de 

dezvoltare teritorială 

- România 

policentrică 2035 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1.7 

1

2 

Strategia educației și 

formării profesionale 

din România pentru 

perioada 2016-2020 

(HG317/2016) 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1.7 

1

3 

Strategia Națională 

de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 

2014-2020 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1.7 

1

4 

Strategia naţională 

de dezvoltare a 

ecoturismului în 

România-context, 

viziune și obiective -

2017-2026 

1 

0 0 0 1 0 0 0 0 

1.7 

1

5 

Strategia națională 

de dezvoltare 

agricolă și rurală 

2014-2020 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1.7 

1

6 

Strategia națională 

privind imigrația 

pentru perioada 

2019-2022 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1.7 

1

7 

Strategia sectorială 

în domeniul culturii 

și patrimoniului 

1 

0 0 0 1 0 0 0 0 

1.7 
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național pentru 

perioada 2014-2020 

    60 4 30 11 3 2 2 4 4 10

0 

7.2.9.Industrie, Inovație și Infrastructură – Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializarii durabile și încurajarea inovației 

  Nume_Document_corec

tat 

 Tota

l 

O9_T

1 

O9_T

2 

O9_T

3 

O9_T

4 

O9_T

5 

O9_T

6 

O9_T

7 % 

1 Strategia Națională de 

Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 2014-2020 

11 

1 0 1 0 9 0 0 32.

4 

2 Strategia Naţională de 

Export a României 

2010-2014 

6 

0 0 2 1 0 1 2 17.

6 

3 Strategia Nationala 

pentru Competitivitate 

2015 – 2020 

5 

0 0 1 0 3 0 1 14.

7 

4 Strategia Naţională 

pentru siguranţa rutieră 

(HG 755/2016) 

3 

1 2 0 0 0 0 0 

8.8 

5 Strategia forestiera 

nationala 2018-2027 

2 
1 0 1 0 0 0 0 

5.9 

6 Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a 

Deltei Dunării (2030) 

2 

0 0 0 0 2 0 0 

5.9 

7 Strategia Națională 

pentru ocuparea forței de 

muncă 2014-2020 

2 

0 0 0 0 2 0 0 

5.9 

8 Strategia pentru 

dezvoltarea sectorului 

agroalimentar pe termen 

mediu și lung orizont 

2020-2030 

2 

0 0 0 1 1 0 0 

5.9 

9 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 

2013 - 2020 

1 

0 0 1 0 0 0 0 

2.9 

    34 3 2 6 2 17 1 3 100 

7.2.10.Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

  Nume_Document_corectat  Total O10_T1 O10_T2 O10_T3 % 

1 Strategia Naţională de Export a României 2010-2014 2 0 2 0 22.2 

2 Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă 

2014-2020 

2 
2 0 0 

22.2 
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3 Strategia Guvernului României de  incluziune a  

cetăţenilor români aparţinând minorităţii  rome pentru 

perioada 2015–2020 (HG 18/2015) 

1 

1 0 0 

11.1 

4 Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a 

Copilului și Adolescentului 2016-2020 

1 
0 0 1 

11.1 

5 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 

România 2020 

1 
0 0 1 

11.1 

6 Strategia națională privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități 2014-2020 

1 
0 0 1 

11.1 

7 Strategia națională privind promovarea egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei naționaleprivind promovarea 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați 

și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 - Guvernul României 

1 

0 0 1 

11.1 

    9 3 2 4 100 
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7.2.11.Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

  Nume_Document_corectat  Total O11_T1 O11_T2 O11_T3 O11_T4 O11_T5 O11_T6 O11_T7 O11_T8 O11_T9 % 

1 Strategia Națională a 

Locuirii (Proiect) 

8 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 

44.4 

2 Strategia forestiera 

nationala 2018-2027 

2 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 

11.1 

3 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 2013 

- 2020 

2 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

11.1 

4 Strategia de investiţii a 

INCDFP 2018-2020 

1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5.6 

5 Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a 

Deltei Dunării (2030) 

1 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5.6 

6 Strategia Națională de 

Management al Riscului la 

Inundații pe termen mediu 

și lung 2010-2035 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5.6 

7 Strategia Naţională pentru 

siguranţa rutieră (HG 

755/2016) 

1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5.6 

8 Strategia națională privind 

imigrația pentru perioada 

2019-2022 

1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5.6 

9 Strategia sectorială în 

domeniul culturii și 

1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5.6 
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patrimoniului național 

pentru perioada 2014-2020 

    18 2 4 2 1 1 3 2 3 0 100.0 
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7.2.12.Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile 

  Nume_Document_corectat  Total 
O12_T1 O12_T2 O12_T3 O12_T4 O12_T5 O12_T6 O12_T7 Oz_12_1 Oz_12_2 Oz_12_5 % 

1 Strategia națională de 

gestionare a deșeurilor 

2014-2020 

8 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

34.8 

2 Strategia Nationala pentru 

Competitivitate 2015 – 

2020 

4 

3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

17.4 

3 Strategia pentru 

dezvoltarea sectorului 

agroalimentar pe termen 

mediu și lung orizont 

2020-2030 

3 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.0 

4 Strategia Naţională de 

Export a României 2010-

2014 

2 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

8.7 

5 Strategia forestiera 

nationala 2018-2027 

1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 

6 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 

2013 - 2020 

1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4.3 

7 Strategia Națională de 

Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 2014-2020 

1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
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8 Strategia naţională de 

gestionare a nămolurilor 

de epurare, 2004 

1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 

9 Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 

2013-2020-2030 

1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 

10 Strategia sectorială în 

domeniul culturii și 

patrimoniului național 

pentru perioada 2014-

2020 

1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 

    23 11 6 1 1 2 1 1 2 2 2 100.0 
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7.2.13.Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 

impactului lor 

  Nume_Document_corectat  Total O13_T1 O13_T2 O13_T3 O13_T4 % 

1 Strategia naţională a României privind 

schimbările climatice 2013 - 2020 

10 
3 2 3 2 

58.8 

2 Strategia Naţională de Export a 

României 2010-2014 

2 
0 0 0 2 

11.8 

3 Strategia Națională pentru Locuri de 

Muncă Verzi 2018-2025 

2 
0 0 1 1 

11.8 

4 Strategia forestiera nationala 2018-

2027 

1 
1 0 0 0 

5.9 

5 Strategia Națională de prevenire a 

situațiilor de urgență (HG 760/2008) 

1 
1 0 0 0 

5.9 

6 Strategia națională privind imigrația 

pentru perioada 2019-2022 

1 
0 1 0 0 

5.9 

    17 5 3 4 5 100.0 

 

7.2.14. Viața acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

  Nume_Document_corectat  Total O14_T1 O14_T2 O14_T3 O14_T4 % 

1 Strategia pentru mediul marin (OUG 

71/2010) & Programul naţional de 

monitoring actualizat conform cerinţelor 

Directivei Cadru Strategia pentru mediul 

marin 

4 

2 1 0 1 

66.7 

2 Strategia Naţională de Export a 

României 2010-2014 

2 
0 0 1 1 

33.3 

    6 2 1 1 2 100.0 
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7.2.15. 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  

  Nume_Document_corectat Total O15_T1 O15_T2 O15_T3 O15_T4 O15_T5 O15_T6 O15_T7 % 

1 Strategia forestiera nationala 

2018-2027 

18 
3 4 3 1 4 0 3 

66.7 

2 Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a 

Deltei Dunării (2030) 

5 

1 2 1 0 1 0 0 

18.5 

3 Strategia naţională a 

României privind 

schimbările climatice 2013 - 

2020 

1 

0 0 0 0 1 0 0 

3.7 

4 Strategia Naţională de 

Export a României 2010-

2014 

2 

0 0 0 0 2 0 0 

7.4 

5 Strategia Nationala pentru 

Competitivitate 2015 – 2020 

1 
0 0 0 0 1 0 0 

3.7 

    27 4 6 4 1 9 0 3 100 

 

 

 

 

 

7.2.16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți 

și crearea unor instituții eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile 
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  Nume_Document_corectat  Tot

al 

O16_

T1 

O16_T

2 

O16_T

3 

O16_T

4 

O16_T

5 

O16_T

6 

O16_T

7 

O16_T

8 % 

1 Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru 

perioada 2018-2022 

18 
0 1 0 17 0 0 0 0 

40.

9 

2 Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 

Copilului 2014-2020 

8 
0 0 2 6 0 0 0 0 

18.

2 

3 Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015‐

2019 

4 
0 0 0 0 4 0 0 0 

9.1 

4 Strategia privind mai buna reglementare 2014‐2020 (H.G. 

nr.1.076/2014) 

3 
0 0 0 0 0 0 2 1 

6.8 

5 Strategia Guvernului României de  incluziune a  cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii  rome pentru perioada 2015–2020 

(HG 18/2015) 

2 

0 1 0 0 0 1 0 0 

4.5 

6 Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național 

pentru perioada 2014-2020 

2 
0 1 0 0 0 0 0 1 

4.5 

7 Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu 

dizabilităţi” 2016-2020 şi Planul operaţional privind 

implementarea strategiei naţionale 

1 

0 0 0 1 0 0 0 0 

2.3 

8 Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.3 

9 Strategia Națională de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

și Finanțării Terorismului (Proiect) 

1 
0 0 0 0 1 0 0 0 

2.3 

1

0 

Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați pentru perioada 2014-2017 și a Planului general de 

acțiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei - 

Guvernul României pentru perioada 2014-2017 și a Planului 

general de acțiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea 

Strategiei - Guvernul României 

1 

0 0 1 0 0 0 0 0 

2.3 
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1

1 

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului 

violenței în familie pentru perioada 2013 2017 | Hotărâre 

1156/2012 

1 

0 0 1 0 0 0 0 0 

2.3 

1

2 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 

2020 

1 
0 0 0 0 0 0 0 1 

2.3 

1

3 

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 

violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 - Guvernul României 

1 

0 0 1 0 0 0 0 0 

2.3 

    44 0 3 5 24 6 1 2 3 100 
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7.2.17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

  Nume_Document_corectat  Tota

l 

O17_T

1 

O17_T

2 

O17_T

3 

O17_T

4 % 

1 Strategia Naţională de Export a României 2010-

2014 

3 
0 3 0 0 

37.

5 

2 Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015 

– 2020 

2 
0 2 0 0 

25 

3 Program multianual strategic privind cooperarea 

internațională pentru dezvoltare și asistența 

umanitară 2018-2021, p.6 / Asistența oficială 

pentru dezvoltare (AOD) /  Programul 

multianual strategic privind cooperarea 

internațională pentru dezvoltare și asistența 

umanitară în perioada 2020-2023 

1 

1 0 0 0 

12.

5 

4 Strategia națională privind imigrația pentru 

perioada 2019-2022 

1 
0 0 0 1 

12.

5 

5 Strategia națională privind politica de cooperare 

internațională pentru dezvoltare 2006-2016 

1 
0 0 0 1 

12.

5 

    8 1 5 0 2 100 
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8. Remarci finale 

 

Subactivitatea I.2.3. realizează ”Analiza planurilor și strategiilor sectoriale specifice”  în procesul de 

implementare a SNDD 2030. Principalul output este reprezentat de  ”Analiza și maparea planurilor și 

strategiilor specifice” în sensul managementului informațional al procesului de coordonare strategic.  

Procesele strategice sunt dinamice, complexe și foarte tehnice. În vederea susținerii managementului 

strategic de coordonare al procesului de implementare al SNDD 2030 sunt necesare echilibre:  

- Intrări / ieșiri ale documentelor cu influență strategică prin proceduri clare care reflectă relații 

instituționale și de rețea; 

- Managementul modificării traiectoriilor strategice i.e. cazul transformărilor verzi si digitale. 

Accentuăm caracterul de transformare radicală și disruptivă ale acestor proces;  

- Interacțiuni între domenii cu diferențe de specializare sectorială dar și caracter de transformare ca 

manifestare a unei manifestări strategice puternic trans-sectoriale. 

- Realizat un optim din perspectiva eficiența cost.  

Contribuția esențială a acestei analize este aceea de creștere a coerenței Bazei de date Strategii DDD prin: 

- Inventarierea, Validarea și detailarea caracteristicilor documentelor strategice 

- Identificarea și detalierea tipurilor de legături  

- Estimarea importanței și contribuția documentelor  strategice în procesul de implementarea strategică; 

- Caracterizarea și evidențierea priorităților naționale în implementarea SNDD 2030 

Nu în ultimul rând, pașii metodologici parcurși descriu componente de management informațional al 

”Mecanism de monitorizare la nivel strategic a implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă 

a României 2030”.  

Precizăm că, în funcție de resursele și interesul  Beneficiarului  maparea realizată modelează doar inter-relațiile 

dintre SNDD 2020 și documentele conectate în sensul contribuției acestora la îndeplinirea scopului comun 

prin acțiuni (planuri, programe, măsuri). Simultaneitatea acțiunilor și abordarea holistică impun și o analize: 

- Interacțiuni între ODDuri care pot avea efecte sinergice sau de anulare; 

- Condiționalități: îndeplinirera obiectivelor unor ODDuri este condiționată de realizarea altor ODDuri. 

Analiza documentelor, planurilor și strategiilor sectorial specifice cu relevanță în procesul de implementare a 

SNDD 2030 a reliefat aspecte cu privire la responsabilitățile DDD, structura a administrațieie superioare de 

stat care are functie de manager al domeniului dezvoltării durabile în România. Propunem mai jos un set de 

sugestii care pot contribui în mod direct si efectiv la imlementarea cu succes a SNDD si a PA. 

DDD dezvolta cu precădere funcțiile de planificare, organizare (coordonare & antrenare) și control, din setul 

de funcții primare dezvoltate de Fayol23 (1917). Funcția de comandă și de Decizie revine Guvernului 

 
23 Fayol, Henri (1917), Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, controle 

(in French), Paris, H. Dunod et E. Pinat, OCLC 40224931 
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României, cu participarea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă. Funcțiile DDD sunt 

descrise în Art.1. (2) HG 313/2017) și reflecă procesul de management al Dezvoltării Durabile în România. 

Prin atributele sale, DDD realizeză toate fazele specifice unui proces de management24:  

- faza I de planificare, fază în care se stabilesc vizunea, scopul și obiectivele, în cazul nostru SNDD 

2020 (2030), adoptată prin HG 877/2018 supuse sper decizia Guvernului. În această etapă sunt 

stabilite: 

o viziunea pe termen lung; 

o obiectivele ODD; 

o prioritizarea țintelor și obiectivelor elaborate de autoritățile administratiei publice de specilitate 

(Art 3. (1) lit (b) Hg 313/2017), formularea de obiective cuntificabile si fixarea de ținte cu 

termene asociate. Acest proces este armonizat cu principalele document strategice 

intrnaționale, la nivel UE, național, regional și local; 

o programele pentru domeniile DD; 

o dimensionarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelorși țintelor care vor fi 

asumate: resurse umena, capacitate instituțională, dimensionarea bugetelor, identificarea de 

surse de finanțare; 

o evalauarea impactului ex-ante a acțiunilor proiectate, valorificarea rezultatelor obținute, 

o formulare de Prognoze, Planuri, Programe etc. DDD coordonează, conform Art 3. (1) litera 

(c) Hg 313/2017) elaborarea PA pentru implementarea SNDDR 2030, urmărind o abordare 

integrată și multidimensională a acestuia, precum și racordarea Strategiei la obiectivele de 

dezvoltare durabilă stabilite la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite; 

  

- Faza II de operaționalizare, ”fază a managementului operativ, fază  care cuprinde activitatea de 

implementare efectivă în care se manifestă, cu prioritate, funcţiile managementului: de organizare, de 

coordonare şi antrenare”: această fază este marcată de procesul de implementare a  PA,  prin 

organizarea și punerea în practică a unui Sistem Informațional  adecvat;  

 

 

 

II.1 Funcția de organizare implică următoarele responsabilități pentru DDD: 

o Structurarea pe domenii a ODDUrilor ca subdiviziuni organizatorice a domeniului Dezvoltării 

Durabile 

o Stabilirea etapelor intermediare: norme și volum de activități în intrevale de timp agreate; 

 
24 ***, Fundamental Managementului, http://ec.utgjiu.ro/wp-content/2020/Management_material_suport.pdf 
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o Precizarea sistemului de relatii organizatorice între Strategii alocarea de etichete relevante 

petnru strategii, cum ar fi:  

- Strategii lider în implementare SNDD 2020(2030) strategii input pentru monitorizarea 

continuă, fapt necesar pentru realizarea unui optim al costurilor de administrare pe termen 

lung;  

- Strategii transectoriale- input pentru simplificarea cadrului legislativ; 

- Strategii sectoriale lider cu rol esențial în monitorizarea ODDurilor în timp real; 

Aceste relații între strategii sunt translate în termeni de management în relații de 

management de tip relații: de coordonare, colaborare, subordonare, rețea, etc între 

instituții/ organizații și persoane cu responabilități si cu grad de implicare. 

 

II.2.Funcția de coordonare implică următoarele responsabilități pentru DDD, de a : 

o asigura procesul de armonizare între sectoarele ODD, activiti, resurse în condițiile dinamicii 

generate de multitudinea de fctor endocgeni și exogeni, în vederea realizării obiectivelor 

asumante; 

o asigura concertarea activităților realizate care sunt subordonate dezvoltării durabile din diferite 

locuri și nivele ierarhice;  

o asigurarea cunoașterii stakeholderilor implicati, a responsabilităților si a gradului acestora de 

implicare, a domeniului de acțiune, cu focusare specială asupra instituțiilor (publice) care 

utilizeza finanțe publice în procesul de implementare a SNDDR 2020(2030) si a PA;  

o dezvoltarea și consolidarea unui Sistem Informațional al Dezvoltării Durabile în România. 

Prezenta acestui instrument de management este critică pentru succesul procesului de 

implmentare a SNDDR 2020(2030) și a PA; 

✓ transmiterea informației într-un timp optim pentru ambele tipuri de coordonare: 

❖ coordonarea bilaterală 

❖ coordonarea multilaterală – expresie a complexității relatiilor dezvoltate de DDD 

(aspect ilustrat în Fig. 9) 

o asigurarea unei distribuții echilibrate a resurselor alocate pe ODDuri, inclusiv a efortului 

legislativ de reglementare; 

o asigurarea unui sistem de formare continuă pentru adulți pentru asigurarea formării de 

competențe cerute de dezvoltarea DD: personalul & cetățenii implicat/ implicați  în procesul de 

implementare a SNDDR 2020(2030). Acest sistem trebuie conectat la Sistemul Național de 

Formare Continuă, sistem manageriaa de Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  

o a asigura o infrastructura informațională funcțională care să permită: 

✓ determinarea sarcinilor, atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pentru 

organizațiile implicate în procesul de implementare;  
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✓ stabilirea sistemului de comunicaţii între stakeholderii implicați în procesul de 

implementare a SNDDR 2020(2030) și a  PA; 

✓ stabilirea unor standarde de calitate și de performanță; 

✓ proiectarea şi realizarea sistemului de legături între organizațiile sectoriale 

distributie după contribuie lor la dezvoltarea ODDurilor în termeni de specializare 

dar și de cooperare, la nivel sectoril dar și transectorial; 

✓ dezvoltarea de mecanisme de motivare, de popularizare și de dezvotlare a 

performanței în realizarea de DD și, nu în utimul rând de promovarea culturii DD în 

România inclusiv prin orientarea educației către valorile DD; 

   

II.3. Funcția de antrenare & motivare implică următoarele responsabilități pentru DDD: 

o de a promova valorile DD în randul tuturor stakeholdrilor, adecvat cu nivelul de responsabilitate 

și gradul de implicare definit de lege, promovarea culturii DDD;  

o de sprijini, susține și stimula constientizarea sinergiilor între obictivele strategice sectoriale, 

transversale în economie și societate și ODDurile asumate prin SNDDR 2020(2030) și a PA;  

o de a antrena prin motivație pozitivă prin realiza bencharkinguri sectoriale pentru 

identificarea de bune practici si de performeri. Antrenarea experților din Consiliul Consultativ 

pentru DD, a Nucleelor pentru DD, a coaliției pentru România Sustenabilă. Crearea unui 

Centru de Excelență pentru Dezvoltarea Durabilă  (propunere);  

o de a antrena prin motivație negativă: propuneri de restructurări instituționale, propunere de 

instrumente coercitive specifice prin legislație propuse de Guvernul României. 

 

Faza III de control evaluare, implică următoarele responsabilități pentru DDD: 

- de a facilita ”cuantificarea rezultatelor şi compararea cu cele prestabilite, analiza şi interpretarea 

acestora, formularea unor concluzii privitoare la ciclul de management viitor”;  

- de a realiza funcția de monitorizare a implementării SNDDR 2020 (2030) pe baza indicatorilor 

naționali de dezvoltare durabilă realizați de către INS;  

- de a formula propuneri de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național și a termenelor de realizare; 

- de a defini procesul de monitorizare și de control al  nivelului de performanță în implementarea 

SNDDR & PA.  

 

Sunt vizate etapele:  

• definirea nivelului de performanță normativ numit și teoretic: țintele asumate / ODD, a 

consumul de resurse (bugete), a rezultate obținute, proiectarea sistemului de monitorizare 

(calendar, responsabilități de raportare, unități care raportează, etc) 
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• măsurarea performanței realizate în realitate: măsurarea nivelului realizat al indicatorilor 

de monitorizare, consumul de resurse, rezultate obținute; 

•  realizarea comparației între nivelul real obținut și cel teoretic;  

• interpretarea abaterilor (amploare, natură, consecinţe); 

• iniţierea de acţiuni sau decizii de corecţie. 

 

- b)  Cine măsoară? Controlul direct realizat de entități specializate, autonome și independent, indirect 

şi autocontrolul. Implicit și această etapă implică costuri.  

 

- c) Când se realizează contriolul / monitorizarea? Din pespectiv dinamica fenomenelor şi a proceselor  

” controlul poate fi: de conformitate, de pilotaj şi adaptive”25.  

 

Cronologic faza de control este ultima în ciclul de management și depinde de succesul fazelor anterioare. Prin 

urmare, succesul monitorizării este legat de gradul de dezvoltare al Sistemulul informatic al DD. Cu cât crește 

gradul de autormtizare și de digitizare a culegerii și a prelucrării datelor din Sistemul Național al DD, cu atât 

crește probilitatea ca DDD să asigure o bună coordonare, armonizare și concertare a activității tuturor 

stakeholderilor implicați, o adaptabilitate și flexibilitate a procesului de implementare, proces care să fie 

finalizat cu succes. Succesul este definit în aceste context prin îndeplnirea obiectivelor și țintelor asumat prin 

SNDDR 2020 (2030). 

Aspecte detaliate cu privire la responsabilitățile si atribuțiile existente26 ale DDD rezultate din analiza 

legislativă: 

I. Aspecte privind coordonarea și organizarea activităților de implementare a SNDDR 2030: 

Funcția de coordonare ce revine DDD a activităților de implementare a SNDDR 2020 (2030) conform HG 

313/2017 impune:  

a) dezvoltarea unor instrumente specifice de management care permit ”localizarea și prioritizarea țintelor și 

obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile administrației publice de specialitate” Atribut DDD (Art 3. (1) 

lit. b) HG 313/2017) 

Baza de date unice cu acte normative relevante pentru SNDD 2020 poate reprezenta un instrument de 

management prețios de tip Tablou de Bord. Această Bază de date poate fi alimentată continuu  din surse de 

date și informații strategice oficiale,  instituționale (ministere) relevante pentru SNDD 2020 sub forma unui 

REGISTRU al Dezvoltării  Durabile. Acest REGISTRU poate oferi date de flux, nu numai de stoc cu privire 

la stadiul implementarii procesului strategic la intervale agreate de timp. În contextul digitizării administratiei 

publice Registrul poate fi conectat la Paltforme Nationale cum ar fi: PCU e  - Punctul de Contact Unic 

Electronic.27 

 
25 ***, Fundamental Managementului, p26, http://ec.utgjiu.ro/wp-content/2020/Management_material_suport.pdf 
26 Funcțiile DDD (Art.1. (2) și Art.3 (1) HG 313/2017)) sunt prezentate în detaliu la pg. 116-119 
27 https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx 
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b) Asigurarea calității acestor instrumente de management în sensul asigurării condițiilor de exercitare a 

atributului de elaborare a PA pentru implementarea SNDR 2020 (2030), ”urmărind o abordare integrată și 

multidimensională a acestuia, precum și racordarea Strategiei la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la 

nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite” Atribut DDD (Art 3. (1) lit (c) Hg 313/2017) 

DDD poate propune ca formulare explicită ca responsabilități, în contextul procesului de accelerare a 

digitizării administratiei publice conform Hotărârii nr. 908/2017 pentru aprobarea Cadrului Național de 

Interoperabilitate28, următoarele: 

R291)  să propună la SGG ca prioritate identificarea de resurse pentru realizarea Baze de date unice cu acte 

normative relevante pentru SNDD 2020 (BD Legislative SNDD 2020);   

R2)  să propună Realizarea unui Program de interoperabilitate si interconectare  digitală a principalilor 

stakeholderi implicati in procesul de implentare a SNDD 2020 care să aibă ca finalitate crearea unei Structuri 

a BD Legislative SNDD 2020 pe baza unui Template comun care să includă în mod obligatoriu  caracteristici 

care să reflecte caracterul integrator și multidimensional al procesului de implementare al SNDD 2020: 

 

o ODDul pentru care documentul legislativ este relevant  

- Includerea în toate documentele legislative a unei secțiuni explicite privind descrierea legăturii și 

a relevantei pentru SNDD 2020 (ODDuri pentru care instrumentul este relevant, Indicatorii, 

rezultate, impact estimat. Poate fi dezvoltat un instrument de tip chestionar autoaplicat cu întrebări 

închise și deschise, atașat Notei de Fundamentare a Documentului Legislativ) 

o Gradul de importanță al documentului legislativ în procesul de implementare (evaluare obiectiv DDD, 

subiectiva Insituția responsabilă). Acest aspect poate fi dezvoltat prin realizarea unui Parteneriat cu 

Monitorul Oficial privind digitizarea interoperabilă a ODDurilor și a stakeholderilor implicați  în 

procesul de implemntare a Dezvoltării Durabile în România;   

o Realizarea Registrului Stakeholderilor Esențiali, și clasificarea tipurilor existente din perspectivă 

procesuală:   

- Execuție & Operaționalizare: administratia publică centrală și locală,  

- Evaluare de impact / monitorizare: unități de CDI, reprezentanți ai mediului de afaceri, organizatii 

civice, cetățeni simpli în funcție de interes, intenție de participare activă, disponibilitate de 

implicare în procese de dezbare publică; 

o Inventarierea clară a responsbilităților stakeholderilor, definite prin lege implicați în acest proces; 

 
28 ”Interoperabilitatea reprezintă atât o cerință prealabilă, cât și un facilitator al furnizării eficiente de servicii publice. 

Interoperabilitatea promovează cooperarea între entități ale administrației publice cu scopul furnizării de servicii on-line cetățenilor, 

altor structuri guvernamentale și companiilor. Totodată, facilitează schimbul de informații pentru îndeplinirea cerințelor legale sau 

a angajamentelor politice, creând totodată condițiile pentru reutilizarea informațiilor și soluțiilor între structurile administrației 
publice, în vederea creșterii eficienței administrative. Interoperabilitatea poate conduce la o furnizare mai eficientă a serviciilor 

publice către cetățeni și companii prin facilitarea dezvoltării serviciilor de tip one stop shop și prin scăderea costurilor pentru 

administrația publică, companii și cetățeni” Hotărârea nr. 908/2017 
29 Am utilizat notatiile R pentru sugestiile de propuneri de formulare de responabilitați rezultate din analiza legislativă care pot 

reveni DDD 
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o Tipul de document Regulamente, Memorandum,  Decizii, Protocoale, Ghiduri, Convenții, Acorduri de 

colaboarare, Reglementări, Lege, Horărare, Ordonanță, HG, Ordin; 

o Clasificarea documentelor de importanță strategică pentru SNDR 2030 după criteriile: 

- Tipul de document programatic: Strategie,  Plan, Program, etc. 

- Nivelul de acțiune: Global, European, Național; 

- Gradul de implementare: Adoptat în sensul de publicare in Monitorul Oficial; Draft, Proiect, Studiu 

- Perioada de acțiune;  

- a rolului documentului strategic: sectorial, transectorial 

 

o Dezvoltarea unui Modul Distinct destinat gestiunii documentelor de  importanță strategică, cu precădere 

a Strategiilor ADOPTATE OFICIAL numit Strategii ODD, submodul care reprezintă nucleul dur 

al BD Legislative SNDD 2020. Asocierea unor Metadate standardizate REGISTRULUI DD, într-un 

template unic contribuie direct la creșterea sinergiilor acțiunilor realizate la nivel sectorial și local, 

respectiv la creșterea externalităților pozitive, a eficacității utilizării resuselor, resurse distribuite și alocate 

mai eficient în condiții de  transparentă. Specificarea unor informații relevante pentru managementul 

Strategiilor  cu Instituții Responsabile, cu termene, resurse, bugete, cu perspectivă pe termen mediu și mai 

ales termen lung. Un număr limitat dar documente puternice, clare care să permită lucrul în mod eficient; 

o Tipul documentului din perspectiva rolului în procesul de implementare al SNDD 2020: norme 

metodologice, norme de aplicare, ghiduri, metodologii sau proceduri referitoare la domeniile de 

aplicare; 

o Descriptor al statusului documentului legislativ inclus in BD Legislativă SNDD 2021: propunere, activ 

sau arhivat (ieșit din statusul de activ).  Referitor la statusul actului normativ propus pot fi utile 

caracteristici suplimentare cum ar fi: întârziat, în termen, aprobat; 

 

- Stabilirea unei proceduri de selectie/ monitorizare/actualizare30/arhivare a documentelor legislative 

care sunt eligibile pentru intrare in aceasta BD. Această procedură permite unificarea celor 4 BD 

identificate: 

Baza 1 – baza de date cu cele 980 de acte normative relevante identificate; 

Baza 2 – baza de date concatenată cu cele 913 de acte normative relevante; 

Baza 3 – baza de date cu cele 323 de acte normative relevante propuse; 

Baza 4 – baza de date cu cele 372 de acte normative relevante propuse şi actualizate. 

Propunem ca aceste 4 baze de date  să servească la consolidararea a 4 sub-module funcționale. 

- Stabilirea unei mecanism de armonizare anuala a  PALG cu cadrul SNDD 2020 

 
30 În cadrul strategic pe termen lung analizat, care cuprinde 143 de documente, 8,4% sunt armonizate ca perspectivă temporara iar 

pentru indicatorii țintelor gradul de actualizare este de 16,3%; 
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R3) să atenționeze Instituțiile responsabile asupra acoperiri legislative a unor obiective dar și situația contrară 

de sub-acoperire a ODDurilor asumate prin SNDD 2020. Această responsabilitate vine în întâmpinarea 

procesului de construcție legislativ de tip bottom-up prin echilibrarea fluxurilor de reglementare top-down. 

R4) să ofere un Tablou de bord de tip Open Source privind reglementările și comportamentele instituționale 

și organizaționale cu privire la Dezvoltarea Durabilă în România. Acest Tablou legislativ poate deveni un 

instrument de autoevaluare privind identificarea coordonatelor oricarui stakeholder relativ la gradul de 

angajare și de asumare cu privire la valorile dezvoltării durabile. Acest instrument poate fi dezvoltat cu 

realizarea unei ”Etichete care descrie gradul de implicare în implementarea Strategiei SNDD 2020 

(2030)”. 

 

Externe DDD: 

- Simplificarea cadrului legislativ prin unificarea actelor normative redundante 

(supradimensionare ODD16) 

- Propuneri privind dezvoltarea instituţională sau  propuneri privind crearea de noi structuri 

instituţionale, acolo unde acestea sunt imperios necesare, demersurile respective sprijinind 

eficientizarea instituţiilor administraţiei publice (aşa cum este ODD16) 

- Crearea și consolidarea de Colaborări, Pacte & Parteneriate Naționale/Internaționale de cooperare 

pentru stimularea sinergiilor prin cumularea și potențarea eforturilor în domenii proioritare unde 

politicile sectoriale se întrepătrund și converg către ținte naționale și internaționale comune.  

 

Efecte scontate în perspectiva dezvoltării si utilizării instrumentului de management Tablou de Bord 

Legislativ al DD de către DDD: 

- Creșterea capacității DDD de a coordona inter-instituțional Dezvoltarea Durabilă în România armonios 

cu alte priorități asumate;  

- Creșterea capacității de a planifica, elabora și implementa strategii, politici publice și acte normative, 

cu accent pe Programul de guvernare.    

 

II. Aspecte privind planificarea integrată strategică, prioritizarea țintelor și obiectivelor specifice, 

antrenare si motivarea stahkeholderilor: 

R5) DDD are responsabilitatea de a realiza cristalizarea unei viziuni pe termen lung pe baza promovării 

valorilor privind dezvoltarea durabilă în România. DDD are astfel efectiv un rol de Lider al Dezvoltării 

Durabile în România, respectiv excede rolul de manager și astfel contribuie direct la dezvoltarea Mecanismului 

de coordonare strategică coordonat de  SGG (atribuție prin HG 137/2020).  

R6) DDD are responsabilitatea de a deveni Hub al cunoașterii în domeniul DD, în contextul digitizării 

administratiei publice în România, prin integrarea holistică a datelor cu privire la politici, procese,  activități, 

bune practici. DDD contribuie astfel în mod direct  la creșterea implementării guvernării deschise în România, 

a transparenței și accesului la informații de interes public, consultării publice și creșterii capacității 

operaționale a organizațiilor neguvernamentale. DDD în calitate de Leader Instituțional al Dezvoltării Durabile 

în România, determină coagularea obiectivelor privind dezvotlarea durabilă pe termen lung (orizont de 10 ani). 
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Această funcție strategică este complementară funcției de strategie a SGG de fundamentare și elaborarea 

Programului Legislativ al Guvernului în frecvență anuală prin UCS.   

R7) DDD are responsabilitatea de a stabili relatii ierarhice (coordonare, subordonare) și priorități  între 

strategiile sectoriale în armonie cu UCS. Strategia SNDD 2030 cuprinde liniile de dezvoltare și constituie 

baza pentru strategiile sectoriale, regionale și locale viitoare. Accentuăm importanța covârșitoare a SNDD 

2030 în contextul noii paradigme de sustenabilitate construite de noul cadru strategic European – cel al dublei 

tranziții digitale si verzi! Această responsabilitate contribuie la exercitatea atributelor DDD (Art 3. (1) literele 

c) și d) HG 313/2017) Exploatarea optimă a sinergiilor identificate permite ca DDD să managerieze 

consolidarea unui cadru conceptual în spiritul căruia strategiile sectoriale trebuie armonizate. Astfel, DDD are 

responsabilitatea de a asigura coerența politicilor în domeniul DD și va fi putea să propună îmbunătățirile 

necesare în cadrul proiectelor de acte normative ce urmează a fi adoptate de către Guvernul României și care 

au incidență directă asupra îndeplinirii ODDurilor;  

R8) DDD are responsabilitatea de a extinde Parteneriatele de colaborare strânsă cu noi institutii care au rol în 

implementarea transformării digitale în România. Un parteneriat strategic poate fi dezvotlat cu ADR – 

Autoritatea Națională pentru Digitizare*. Acest Parteneriat va servi la dezvoltarea eficientă a unui proces de 

transformare digitală a României care să răspundă SNDD 2020(2030) prin  amplificarea și eficientizarea 

tranziției verzi pe de o parte, și la implementarea unei reforme transversale profunde și radicale a economiei 

și societății Românești, în armonie cu angjamentele asumate la nivel internațional, European si național.  

 

 

Modulul  Strategii SDD, din cadrul  Tabloului Legislativ DD implică o o relevanță aparte în ceea ce privește 

mecanimele de implementare. Aceste mecanisme au mai multe nivele: 

- Strategii 

- Politici 

- Programe 

- Măsuri  

- Acțiuni 

 

III. Aspecte privind monitorizarea, raportarea și controlul implementării SNDDR 2020(2030): 

DDD poate avea responsabilitatea de utilizator principal și nerestricționat al Tabloului de Bord 

Legislativ al DD.  Această responsabilitate permite exercitarea  funcției de  monitorizare pe plan național și 

ajustare a termenelor de realizare conform (Art.1. (2) litea c) HG 313/2017)). Prin automtizarea Sistemului  

Informațional al DD pot fi extrse raportări adhoc cu privire la :  

• ”Gradul de îndeplinire a recomandărilor specifice de țară din Semestrul European; 

• Măsuri/ proiecte care vizează reconstrucția post pandemie CoVid-19; 

• Ajustarea și implementarea planurilor de reconstrucție și reziliență finanțate prin 

Mecanismul pentru Reconstrucție și Reziliență; 

• Implementarea European Green Deal; 

• Tranziția digitală.”31 

 
31 https://sgg.gov.ro/new/program-psrs/ 



 
 
 

 

177 
 

Caracterul putenic transectorial al SNDDR  este confirmat de prezența între condiționalitățile explicite, 

cumulative pe care PNRR trebuie să le îndeplinească a condiționalității: 

 ”f) (PNRR) să aibă un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică și/sau, după caz, la 

nivelul regiunilor de dezvoltare ale României ori la nivelul autorităților locale, ținând cont și de 

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030.” (OUG 155/2020, Art 1, lit f). 

Potrivit propunerii de Regulament, PNRR trebuie să respecte obligatoriu două condiții de bază, și anume: 

a) 37% din fonduri să fie alocate pentru tranziția verde; 

b) 20% din fonduri să fie alocate pentru digitalizare. 

Digitizarea reprezintă subiectul explicit al ODD9 dar remarcăm că solutiile digitale sunt cele are transformă 

radical societatea și economia, prin schimbarea modului de producție, distributie și consum.  Astfel, putem 

remarca în mod similar , puternicul caracter transectorial al transfomării digitale ca instrument care contribuie 

efectiv la îndeplinirea  oricarui ODD, chiar dacă nu este precizat în mod explicit.    

În concluzie, Sistemul de monitorizare a SNDDR oferă  din start capcacitatea de monitorizarea a peste 

50% din bugetele PNRR. 

Interacțiunile în care DDD este implicat – așa cum rezultă din analiza documentelor, planurilor, 

strategiilor 

DDD prin exercitarea rolului său de planificare, organizare (coordonare & antrenare) și control, în procesul de 

implementare a SNDDR 2030 realizează interacțiuni complexe cu stakeholderi dintr-o paletă largă. Aceste 

interacțini sunt reprezentate sintetic în diagramele din  Figura 9 și detaliate în  Fig. 10 cu privire la cadrul 

instituțional de implementare.  

Sistemul Informațional al Dezvoltării Durabile în România are în centrul său DDD și realizezaă acțiuni de 

coordonare informațională bilaterală și multilaterală în vederea realizării funcțiilor:  

 

Funcția de strategie și planificare implică dezvoltarea de interacțiuni între DDD și:  

- La nivel național: Guvernul României & Cabinetul de Miniștrii, Comitetul Interdepartamental pentru 

Dezvoltare Durabilă Prezidat de Prim-Ministru (toți Miniștrii), Centrul de Excelență pentru 

Dezvoltarea Durabilă  (propunere) 

- La nivelul aparatului de lucru al Guvernului: Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al 

Guvernului – Direcția Coordonare Politici și Priorități (DCPP); 

- Organisme implicate în dezvoltarea durabilă: Consiliul  Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă;  

Funcția de organizare (faza de operaționalizare) – finanțare,  implementare de politici și de 

operaționalizare implică dezvoltarea de interacțiuni între DDD și:  

- La nivelul aparatului de lucru al Guvernului: Secretariatul General al Guvernulu; 

- Ministerele de linite: Ministere, Autorități Locale; 
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Funcția de coordonare – informare  implică dezvoltarea de interacțiuni de coordonare între DDD și:  

- La nivel național: Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Durabilă  (propunere) 

- La nivelul aparatului de lucru al Guvernului: Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al 

Guvernului – Direcția Coordonare Politici și Priorități (DCPP); 

- Organisme implicate în dezvoltarea durabilă: Rețeaua Nucleelor pentru Dezvoltare Durabilă, 

Consiliul  Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, Coalitia România Sustenabilă (organizatii ale 

societății civile) 

- Ministerele de linie: Ministere, INS, Autorități Locale, Platformă multilevel pentru CPDD; 

 

 

Funcția de subordonare 

a) organisme aflate în relație de subordonare față de DDD: 

- Ministere 

- b) DDD se află în subordonarea Cancelariei Primului Ministru 

 

Funcția de antrenare & motivare 

- Organisme implicate în dezvoltarea durabilă: Coalitia România Sustenabilă (organizatii ale 

societății civile)  

- Ministerele de linie: Ministere, Autorități Locale, Platformă multilevel pentru CPDD, Mediator petnru 

CPDD 

 

Funcția de control și monitorizare implică dezvoltarea de interacțiuni între DDD și:  

- La nivel național: Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă Prezidat de Prim-

Ministru (toți Miniștrii), Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Durabilă  (propunere) 

- La nivelul aparatului de lucru al Guvernului: Secretariatul General al Guvernului – Direcția 

Coordonare Politici și Priorități (DCPP); 

- Organisme implicate în dezvoltarea durabilă: Rețeaua Nucleelor pentru Dezvoltare Durabilă, 

Consiliul  Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, Coalitia România Sustenabilă (organizatii ale 

societății civile), Sub-comisia Parlamentară pentru Dezvotlare Durabilă (Instituție non-executivă) 

- Ministerele de linie: Ministere, INS, Autorități Locale, Platformă multilevel pentru CPDD, Mediator 

pentru CPDD 

 

Funcția de reprezentare:  
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- La nivelul aparatului de lucru al Guvernului: Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al 

Guvernului; 

- Organisme implicate în dezvoltarea durabilă: Rețeaua Nucleelor pentru Dezvoltare Durabilă, 

Consiliul  Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, Coalitia România Sustenabilă (organizatii ale 

societății civile) 

- Ministerele de linie: Ministere, INS; 

 

De remarcat gradul extrem de înalt de complexitate și tendința de contectare a tuturor stakeholderilor la Hubul 

DD (DDD). Procesul de planificarea strategică include și procesul de consultare bottom-up fapt care rezultă 

indirect în Figura 9 din traseele numite ”relațiile potențiale sau care pot fi îmbunătățite”. 

INS produce indicatorii care descriu cadrul strategic și de monitorizare al SNDD și PA, practic componenta 

tehnică.  Volumul informațional este însa mult mai mare generat de  fluxurile de management. Diversitatea 

domeniilor descrise de cele 17 ODDuri și a parților interesate, a cadrului de reglementare strategic și de 

funcționare extrem de complex, dinamic și volatil. Un răspuns la aceste provocări importante, în contextul 

progresului tehnologic foarte rapid este oferit de noile oportunități care se manifestă pregnant deja, așa cum 

este cazul transformării digitale.  

Tranformarea digitală a administratiei publice deschide noi orizonturi în dezvoltarea unui management al DD 

mult mai eficient, în timp real, transparent, participativ. Accesul restrâns la infrastructura digitală  și nivelul 

scăzut al competențelor digital în special în mediul rural limitează temporar funcțioarea noului model de 

management al DD. 

Ciclurile de management anterioare au consolidat experiza stakeholderilor de la nivel superior în ceea ce 

privește realizarea funcțiilor de strategie și planificare, coordonare, control și monitorizare și de reprezentare. 

În contextul noilor tehnologii, managementul participativ poate fi extins în întreaga societate, țintind 

antrenarea la nivel de cetățean. Astfel funcția de antrenare și motivare poate fi transformată radical (prin 

utlizarea de noi instrumente: MOOC – massive Courses and Massive resources, consultare, Crowdsourcing, 

Open Collaboration, Open Source, etc) și poate consolida lanțul de management al DD, amplificând efectele 

generate de procesul de implementare al SNDD & PA. 
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Anexe 

Anexa 1. Principalele instituții implicate în procesul de implementare al SNDDR 2030 și  responsabilitățile lor 

Structuri implicate în implementarea și 

monitorizarea SNDDR 2030 

Responsabilități 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă Coordonare a activităților de implementare a SNDDR 2030 

- planificare 

- monitorizare 

- reprezentarea – raportare (2 rapoarte Forumului Politic la Nivel Înalt până  în 2030) 

Comitetul interministerial pentru coordonarea 

integrării domeniului protecției mediului în 

politicile și strategiile sectoriale la nivel național 

(HG  741/2011) 

Funcționează pe lângă Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, HG 43/2020 

Coordonează componenta protecției mediului. 

Institutul Național de Statistică (INS) Coordonează elaborarea și actualizarea de Indicatori de Dezvoltare Durabilă 

Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România (IDDR)  - 103 indicatori din Baza de date (IDDR), 

structurați după cele 17 ODDuri 

Indicatorii de Dezvoltare Durabila Teritoriala in Romania (IDDT) – 46  de indicatori, disponibili după 

10 domenii 

• fără reglementare la data de 2.06.2020 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

(atribuție în calitate de autoritate de stat, conform 

Art.6/IV/HG43/2020 

- asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la 

organismele internaționale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorități responsabile de 

implementarea strategiilor sectoriale; 

- asigură realizarea, pe domeniul propriu de competență, a datelor spațiale și a serviciilor facilitate de 

rețea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

4/2010 privind instituirea INIS - Infrastructura națională pentru informații spațiale în România 

Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă 

(HG 114/2020 și Regulamentul 19/05.2020) 

- propune inițierea și elaborarea documentelor programatice și metodologiilor pentru implementarea 

SNDD2030,  

- oferă sprijin și consultanță, suport științific și tehnic DDD și  

https://lege5.ro/App/Document/gm4tsmjvgu/ordonanta-nr-4-2010-privind-instituirea-infrastructurii-nationale-pentru-informatii-spatiale-in-romania?d=2020-06-03
https://lege5.ro/App/Document/gm4tsmjvgu/ordonanta-nr-4-2010-privind-instituirea-infrastructurii-nationale-pentru-informatii-spatiale-in-romania?d=2020-06-03
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- susține și încurajează implementarea de bune practici 

Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare 

Durabilă (HG 272/2019)  

-  coordonează elaborarea setului de indicatori naționali de dezvoltare durabilă, îl avizează și 

propune actualizarea acestuia, ori de câte ori este nevoie,  

- avizează adoptarea metodologiilor privind modul de prezentare a datelor și informațiilor 

necesare evaluării implementării, monitorizării, procesului de revizuire a Strategiei și a 

raportării, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile și instituțiile din cadrul 

administrației publice centrale și locale; 

- propune aprobarea Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei; 

- propune aprobarea instrumentelor și mecanismelor necesare implementării obiectivelor și 

măsurilor prevăzute de Strategie și a propunerilor privind îmbunătățirea cadrului legislativ și 

instituțional, în scopul implementării corespunzătoare a angajamentelor asumate de România la 

nivel internațional și al Uniunii Europene în domeniul dezvoltării durabile; 

- emite aviz consultativ pentru planurile și programele naționale de acțiune cu incidență pentru 

Strategie; 

- avizează consultativ raportul anual, elaborat de către DDD, privind stadiul implementării 

Strategiei, pe care îl înaintează Guvernului pentru a-l prezenta Parlamentului 

Nuclee pentru Dezvoltare Durabilă (NDD) și 

experți (SNDDR 2030) 
Nuclee pentru dezvoltare durabilă (NDD) create le nivelul autorităților publice centrale 

Coaliția pentru Dezvoltare Durabilă (SNDDR 

2030) 

Coaliția Romania Sustenabila (CRS)32 realizată de Ambasada Sustenabilității în România33, este o 

inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a 

membrilor săi.  Coaliția a fost înființata ca urmare a planului de implementare si monitorizare a 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabila.  Scopul CRS este de a oferi o bază coerentă pentru 

consultare cu Guvernul si alte instituții publice pe teme care au impact asupra dezvoltării durabile a 

României. Acesta are rolul de ”asigurare a unui dialog continuu, sprijinul și implicarea tuturor 

actorilor. Tineretul, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, autoritățile locale, sindicatele, 

 
32 http://ambasadasustenabilitatii.ro/parteneri/ 
33 Ambasada este un program al Asociatiei Responsible Business, initiat dupa o idee a echipei The CSR Agency. Programul este finantat de Partenerul Fondator - Kaufland Romania si de 

Partenerii Platinum HeidelbergCement Romania si Lidl Romania.  Sunt alaturi de noi in acest efort Ambasada Olandei, Ambasada Germaniei si Guvernul Romaniei prin Departamentul pentru 

Dezvoltare Durabila. Partenerii media sunt Europa FM, Radio Romania Actualitati, Forbes Romania si The CSR Report. 

 

http://ambasadasustenabilitatii.ro/parteneri/
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patronatele, institutele de cercetare-dezvoltare și inovare, sfera academică, mass media, cultele 

religioase, fermierii, vârstnicii, familiile trebuie implicați în acțiunile conexe implementării”. 
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Anexa 2. Sinergii 

 

 

Figura 1 – Numărul de strategii și planuri relevante pentru Planul Național de actiune  pentru Dezvoltare Durabilă 
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Figura 2 – Nivelul de relevanță al strategiilor și planurilor pentru Planul Național de  Actiune pentru Dezvoltare Durabilă 
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Figura 3 – Sinergia dintre strategiile și planurile relevante pentru Planul Național de Actiune pentru Dezvoltare Durabilă și obiectivele dezvoltării durabile 
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Figura 4 – Sinergiile dintre domeniile relevante pentru Planul Național de Dezvoltare Durabilă 



 
 
 

188 
 

 

Figura 5 – Sinergiile dintre domeniile relevante pentru Planul Național de actiune pentru Dezvoltare Durabilă 

Anexa 3. Raportarea alocărilor bugetare pentru cele 17 ODD și țintele particulare 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context        

ORIZONT 2020        

• Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod 

special pe cele destinate grupurilor vulnerabile 

       

• Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de 

date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; 

monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori 

       

• Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială 

       

ȚINTE 2030        

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii        

• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă        

• 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 

       

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea 

unei agriculturi sustenabile 

       

ORIZONT 2020        

• Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase        
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România        

• Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare 

pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, 

taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, 

inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar 

       

• Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional / atestate ca rețete 

consacrate 

       

• Susținerea și atragerea tinerilor fermieri        

• Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și creșterea 

suprafeței agricole certificate ecologic 

       

• Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe scheme de calitate 

naționale și europene 

       

• Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului        

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 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• 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 

       

3. Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă        

ORIZONT 2020        

• Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos        

• Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru 

persoanele vârstnice sau cu dizabilități 

       

• Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent și pe 

zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină 

       

• Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor, 

dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru creșterea accesului 

populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante 

       

• Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor 

de E-sănătate; dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare precoce pentru boli 

netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de cancer, diabet, afecțiuni 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

cardiovasculare și respiratorii), screening pre-concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru boli 

infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/SIDA, tuberculoză) 

• Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice (mintale)        

• Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și comercializării suplimentelor 

alimentare 

       

ȚINTE 2030        

• 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 commune 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 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• 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        

4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți 

       

ORIZONT 2020        

• Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului 

elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea 

cadrului normative pentru serviciile de educaţie timpurie 

       

• Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin 

reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; 

organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de 

învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe 

plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu 

agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și 

reprezentanții mediului antreprenorial 

       

• Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform standardelor UE 

pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-preșcolară la studiile post-doctorale și 

învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii 

și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult 

școlile dezavantajate 

• Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea 

participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către 

autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe 

       

• Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și 

extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, 

ecologică și educația prin sport 

       

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 

       

• 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 
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• 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 

       

5. Realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în societate        

ORIZONT 2020        

• Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a 

responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și 
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concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiect creșterea 

implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți 

• Reglementarea funcției de expert în egalitate de șanse între femei și bărbați și a posibilității 

desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în 

companiile private cu peste 50 de angajați 

       

• Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică        

• Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; organizarea unor campanii de 

informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor 

       

• Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și 

organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și 

respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate 

       

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 

       

6. Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile a apei şi sanitație pentru toți        

ORIZONT 2020        
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• Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale (plate 

sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a 

apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate (spa) 

       

• Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în 

parametrii bio-chimici acceptați 

       

• Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor; sprijinirea 

racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale 

       

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 
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7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi 

modern 

       

ORIZONT 2020        

• Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul petrolului 

și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței procedurilor; întărirea 

puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și control 

       

• Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel național 

și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii (contorizare și 

rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator 

       

• Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de 

import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, 

promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon 

       

• Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor        

• Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară        

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 
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• 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 

       

8. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline 

şi productive a forței de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

       

ORIZONT 2020        

•  Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi 

măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești 

       

• Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin 

încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor 

       

• Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele 

pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației 

       

• Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking (munca 

de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de 

familie aflați în întreținere 
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• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a 

agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea 

infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificare 

înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului național 

       

• Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a 

parteneriatelor public-privat 

       

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 competitiv 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 
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9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile şi încurajarea inovației 

       

ORIZONT 2020        

• Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și 

comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016) 

       

• Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor 

investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, 

creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale cercetării și 

dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare 

       

• Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții 

bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și inovării, a cercetării 

fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de 

creștere 

       

• Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât și 

prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector 

       

ȚINTE 2030        

• Modernizarea și 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 

       

• Îmbunătățirea siguranței rutiere        
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• 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 

       

• 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 

       

10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi între țări        

ORIZONT 2020        

• Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, 

alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru 

alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie 

       

• Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin 

încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul 

sporit la serviciile de microfinanțare 
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• Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului 

bancar 

       

• Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de 

incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv persoanele aparținând minorităților 

etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale 

       

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 

       

11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fi e deschise tuturor, sigure, 

reziliente şi durabile 

       

ORIZONT 2020        

• Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru 

construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și 

amenajării teritoriului 

       

• Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea 

timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea responsabilității 
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tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de 

teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc) 

• Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor previzibile 

ale schimbărilor climatice 

       

• Îmbunătățirea calității aerului        

• Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității aerului de 

adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului 

       

• Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural, 

identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării 

în continuare a agroturismului 

       

• Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării acelor funcții și 

echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel european și internațional 

       

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 scurttimp 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 
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• 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 

       

• 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 

       

12. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile        

ORIZONT 2020        

• Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în 
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profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei 

circulare 

• Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin 

schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor 

și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție 

       

• Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transportprocesare- 

comercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor 

       

• Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de 

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele 

educaționale școlare și extrașcolare 

       

• Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și 

să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare 

       

• Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii de 

informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și 

servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice sau private 

       

• Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi        

• Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de 

producție durabilă la nivel național, regional și local 

       

• Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor 
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• Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor 

privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile 

       

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 

       

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor        

ORIZONT 2020        
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare 

sectorială și armonizarea lor intersectorială 

       

• Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în 

rândul 

tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă 

       

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  

       

14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

       

ORIZONT 2020        
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a 

apelor Dunării și reducerea impactului negative al afluenților asupra ecosistemelor marine la vărsarea 

în Marea Neagră 

       

• Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare 

ecosistemică a activităților de pescuit 

       

• Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN        

• Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a resurselor 

acvatice vii 

       

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 sportiv 

 și de agrement 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor acvatice 

vii 

       

15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării 

solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate 

       

ORIZONT 2020        

• Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât prin 

integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale relevante, cât și 

prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE și prevederilor 

convențiilor internaționale asumate de România 

       

• Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau 

endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu 

       

• 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 

       

• Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a 

asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum 

și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale 

proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate 

       

ȚINTE 2030        
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• 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 circulară prin abordări complementare ce implică metode tradiționale și 

tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței 

de 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 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

16. Promovarea unor societăți paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă        

ORIZONT 2020        

• Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror acte 

de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în privința 

copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală 

       

• Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție, 

consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a 

persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate 

       

• Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în scopul 

facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate penal 

       

• Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii 

demografice 

       

• Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar la 

muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile 

statelor respective 

       

• Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor 

și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea 

rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate 

       

• Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei României prin 

introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în sfera serviciilor financiar bancare 
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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziția socială sau 

economică a persoanelor vizate 

       

• Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea perspectivei și contribuției 

minorităților la istoria și cultura română, conservarea tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și 

combatera oricărei forme de discriminare, rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin educație în 

spiritul multiculturalismului și prin conștientizrea problematicii discriminării minorităților autohtone, 

în prezent și în trecut 

       

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 a 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        



 
 
 

214 
 

 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• 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). 

       

17. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

       

ORIZONT 2020        

• Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor 

interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema 

dezvoltării durabile 

• Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor 

întreprinzători din România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa 

tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai 

puțin dezvoltate 

       

• Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și 

cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților 

din Europa și din lume 

       

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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 Execuții bugetare Alocări bugetare Observații 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

• 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        
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Anexa 4.  Tipuri de sinergii între mecanismele de finanțare și efectele lor (după CIF+GCF, 2020) 

Tipuri de 

sinergii 

Explicație Beneficii din diferite finanțări? Efecte 

sinergice: 

rezultate 

mai bune? 

Efecte 

sinergice: 

atingerea 

țintelor? 

Efecte 

sinergice: 

eficiență 

financiară? 

Finanțare secvențială 

Extindere Aceeași intervenție se realizează la 

scară mai mare 

Finanțarea din mai multe surse este utilă 

pentru a atinge scara propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Potențiale Da Da 

Replicare Aceeași intervenție se realizează pe o 

zonă geografică mai extinsă. 

Finanțarea din mai multe surse este utilă 

pentru a atinge scara propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Potențiale Da Da 

Îmbunătățirea 

intervenției 

Intervenția este realizată într-o 

manieră mai bună. 

Finanțarea din mai multe surse este utilă 

pentru a avea flexibilitatea finanțării. 

Da Potențiale Da 

Îmbunătățirea 

maturității 

domeniului 

Construirea unui model de intervenție 

mai bun, ce poate funcționa ca bună 

practică 

Finanțarea din mai multe surse este utilă 

pentru a atinge scara propusă și a avea 

flexibilitatea finanțării. 

Da Da Da 

Finanțare paralelă 

Cofinanțare Diferite fonduri susțin aceiași 

inițiativă. 

Fondurile din surse diverse permit atingerea 

scării dorite. 

Da Da Nu 

Finanțare 

complementară 

Diferite fonduri  susțin componente 

ale unei inițiative 

Fondurile din surse multiple trebuie să aibă 

flexibilitate. 

Da Da Nu 
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Implementarea 

sinergică 

O entitate folosește fonduri din 

diferite surse pentru susținerea unei 

inițiative. 

Fondurile din mai multe surse pot fi 

canalizate mai eficient. 

Da Da Da 

 

  



 
 
 

218 
 

Anexa 5. Distribuția instituțională a ODD-urilor  

ODD Instituția responsabilă cu monitorizarea și raportarea 

fiecare ODD  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Ministerul Finanțelor Publice 

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea 

unei agriculturi sustenabile 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Ministerul Finanțelor Publice 

3. Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă Ministerul Sănătății 

Ministerul Finanțelor Publice 

4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți 

Ministerul Educației 

Ministerul Finanțelor Publice 

5. Realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în societate Ministerul  Muncii si Protectiei Sociale prin Agenția Națională 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  

Ministerul Finanțelor Publice 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi 

modern 

Ministerul Energiei 

Ministerul Finanțelor Publice 

8. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării 

depline şi productive a forței de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

Ministerul Finanțelor Publice 12. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile 

http://mmuncii.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.ms.gov.ro/
https://www.edu.ro/
http://energie.gov.ro/
http://www.economie.gov.ro/
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ODD Instituția responsabilă cu monitorizarea și raportarea 

fiecare ODD  

9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea 

inovației 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Ministerul Finanțelor Publice 

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării şi între țări Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Ministerul Finanțelor Publice 

11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fi e deschise tuturor, sigure, 

reziliente şi durabile 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

și 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Ministerul Finanțelor Publice 

6. Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile a apei şi sanitație pentru toți Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul  Afacerilor 

Interne,  Ministerul Energiei. 

Ministerul Finanțelor Publice 
13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor 

14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă 

15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertifi cării, stoparea şi repararea degradării 

solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate 

16. Promovarea unor societăți paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă SGG – Departamentul de Dezvoltare Durabilă si 

 

Ministerul Afacerilor Externe 

17. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

https://www.research.gov.ro/
https://mlpda.ro/
http://www.mt.gov.ro/
https://mlpda.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.mae.gov.ro/


 
 
 

220 
 

ODD Instituția responsabilă cu monitorizarea și raportarea 

fiecare ODD  

Ministerul Justiției si Ministerul Apararii Nationale  

Ministerul Finanțelor Publice 

 

 

http://www.just.gov.ro/

