Report asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabila
- Romania -

În cadrul proiectului KA2 EllE am dezvoltat un chestionar pentru a identifica nevoile pe care le au
tinerii noștri din România. Sondajul a fost distribuit în comunitatea GEYC și în rândul tinerilor din
România. Sondajul a fost completat de 17 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 51 de ani,
provenind din medii diferite. 64,7% dintre participanții noștri erau femei, iar 35,3% bărbați. Din
numărul total de participanți, 76,5% aveau cunoștințe despre ODD, în timp ce 23,5% nu aveau
cunoștințe despre subiect și nu auzeau de ODD înainte

În septembrie 2015, România s-a alăturat liderilor celor 193 de membri ai Națiunilor Unite, la
Summitul privind dezvoltarea durabilă, în adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, un
program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării care promovează echilibrul între cele
trei dimensiuni ale dezvoltare durabilă - economică, socială și de mediu. Pentru prima dată,
acțiunile se adresează atât țărilor dezvoltate, cât și țărilor în curs de dezvoltare
Elementele esențiale ale Agendei 2030 se găsesc cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD),
cunoscute și sub numele de Obiective globale. Obiectivele globale au stabilit o agendă de acțiune
ambițioasă pentru următorii 15 ani pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalității și
a nedreptății și protejarea planetei până în 2030.
România acordă o mare importanță Organizației Națiunilor Unite, o organizație cu vocație
universală, care este cel mai mare cadru multilateral pentru abordarea problemelor majore
globale, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare pe termen lung.
Pentru România, obiectivele de dezvoltare ale mileniului au reprezentat un instrument
complementar de mobilizare a acțiunii interne în sprijinul dezvoltării economice și sociale. Agenda
2030 depășește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, menținând pe ordinea de zi probleme
precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând altele noi, cum ar fi societățile
pașnice și incluzive. Toate țările trebuie să se asigure că sunt pregătite politici adecvate pentru
punerea în aplicare a acestei agende. Țările ar trebui să promoveze instituții incluzive și eficiente
și să elaboreze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, drepturile femeilor, egalitatea
de gen și implicarea sporită a femeilor.
România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie implementată de instituțiile locale,
răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și preocupările lor trebuie abordate prin
formularea strategiilor de dezvoltare locală și națională. România se angajează să implementeze
obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național și va revizui Strategia națională pentru
dezvoltare durabilă pentru a integra obiectivele de dezvoltare durabilă. Excluderea socială este
identificată ca o provocare majoră pentru punerea în aplicare a obiectivelor. Strategia română
revizuită se va concentra pe sprijinirea incluziunii în politicile de dezvoltare a persoanelor cu

dizabilități, a tinerilor și a femeilor. Eradicarea sărăciei necesită oportunități decente de angajare,
iar prevenirea și eradicarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială.

Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la realizarea Obiectivelor de dezvoltare
durabilă nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional prin sprijinul acordat țărilor în curs
de dezvoltare prin asistența oficială pentru dezvoltare. Experiența dobândită de România în
procesul de tranziție ar putea fi împărtășită țărilor interesate să beneficieze de un astfel de sprijin.
România a elaborat actuala Revizuire Națională Voluntară cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de
la Marea Unire, oferind informații despre procesul de implementare a Agendei 2030 și obiectivele
sale de dezvoltare durabilă (subliniind obiectivele analizate în acest an). Revizuirea prezintă
progresele realizate până în prezent și obiectivele pentru 2030, rezultate din analiza indicatorilor
ODD din mai multe sectoare și de aici înainte va reprezenta o linie de referință pentru dezvoltarea
ulterioară a României, în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Programul actual de guvernare a afirmat din viziunea sa principiul „Nu lăsa pe nimeni în urmă”,
abordând toate politicile și acțiunile prioritare într-o abordare integrată. Prima Strategie Națională
de Dezvoltare Durabilă a României (NSDS) a fost elaborată în 1999, revizuită în 2008 (la un an
de la aderarea la UE) și acum suntem în proces de revizuire a Strategiei pentru a localiza Agenda
2030 pentru Dezvoltare Durabilă și 17 ODD. Procesul de localizare a ODD a început în 2016,
alimentând atât VNR, cât și revizuirea NSDS.

Arhitectura instituțională pentru dezvoltarea durabilă din România cuprinde Comitetul
interministerial cu responsabilități de coordonare a politicii de dezvoltare durabilă condusă de
viceprim-ministru, ministrul mediului (cu membri care sunt vice-miniștri din toate instituțiile
guvernamentale), subcomitetul pentru dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Parlamentului României
și a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Biroului PrimeMinister.
Biodiversitatea României poate fi descrisă ca fiind unică și generoasă, parcurgând toate nivelurile
sistemelor ecologice și, astfel, fiind principalul motiv pentru care ar trebui să avem un parteneriat
regional pentru a opri în urmărirea declinului biodiversității, abordând dispariția speciilor și
degradarea ecosistemelor din cauza impact antropic. Programul privind protecția mediului prin
conservarea biodiversității (parte a programului de guvernare 2018-2020) abordează rolul
fundamental al habitatului jucat în conservarea biodiversității, principalul habitat vizat fiind
reprezentat de ecosistemele forestiere. Dependența redusă a României de resursele energetice
importate, combinată cu schimbările structurale ale economiei, duce la reducerea și declinul
relativ al industriilor cu consum intensiv de energie, ajutând țara să evite perturbări majore în
timpul recurentei crize energetice a Europei.
România are o locație geografică care favorizează energia eoliană, solară și de apă, precum și
resursele minerale cu un potențial semnificativ neexploatat cauzat de economiile de dezvoltare

durabilă aplicată și economia circulară. Sectorul energetic are o contribuție esențială la
dezvoltarea României, cu o influență puternică asupra creșterii economice, bunăstării și mediului.
Pentru a satisface așteptările consumatorilor pe termen lung, sectorul energetic din România
trebuie să devină mai curat, mai robust din punct de vedere economic și avansat tehnologic.
Recunoaștem potențialul unui salt într-o interfață ecologic-economică adecvată cu capitalul
nostru natural reprezentat de consumul de energie. Odată ce acest potențial va fi folosit, va
conduce la o creștere economică neprevăzută și la o reducere a impactului antropic asupra
mediului, declanșând o creștere durabilă a tehnologiei și a economiei care ne-ar permite să
exportăm energie și bune practici pentru un parteneriat verde regional. Un astfel de exemplu de
reducere a consumului nostru de energie în scopuri durabile este reprezentat de Programul Casa
Verde, care vizează minimizarea utilizării energiei necesare pentru încălzirea gospodăriei, prin
intermediul izolației termice și a panourilor solare. În ultimii 15 ani am reușit să atingem o cotă de
energie regenerabilă de 24% (și puțin peste) în producția de energie, țintă stabilită pentru anul
2020, în principal cu ajutorul panourilor solare și a energiei eoliene, auxiliară cu utilizarea
cogenerării .
România are o lungă tradiție ca societate durabilă și rezistentă, fiind una dintre cele mai vechi
civilizații rurale durabile din Europa, bogată în resurse naturale și cunoștințe umane despre cum
să trăim în armonie cu natura. Lucrarea revoluționară „Legea Entropiei și procesul economic”
publicată în 1971 de Nicolae Georgescu-Roegen reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea
conceptului de dezvoltare durabilă. Pentru România, precum și pentru toate țările, dezvoltarea
durabilă nu este una dintre mai multe opțiuni posibile, ci singura perspectivă rațională de avansare
ca națiune.

