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               Cabinet Secretar de Stat 

  Nr. DEICP / 8618 / ……….04.2022 

 

Decizia etapei de încadrare pentru „Planul Național de Acțiune pentru implementarea 

Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” 

Nr............din …………04.2022 

 

 Ca urmare a notificării transmise de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul 
Guvernului României pentru „Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, înregistrată la Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor cu nr. 8618 din 23.03.2022, a analizării documentației depuse, a punerii la 
dispoziția publicului spre consultare a proiectului de plan la adresele 
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/files/public/10000001/planul_national_de_actiune_pentru
_implementarea_snddr_2030_hg.pdf și http://www.mmediu.ro/categorie/planul-national-de-
actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-r/391 și a 
consultărilor din cadrul Comitetului Special Constituit din data de 12 aprilie 2022,  
 în baza art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările 
ulterioare, și H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe, 
  
 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: „Planul Național de Acțiune pentru 
implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” nu 
necesită evaluare de mediu şi urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

 
Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), adoptată prin H.G. nr. 877/2018, reprezintă 
documentul cheie care ghidează implementarea SNDDR 2030, în acord cu obiectivele Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă și documentele strategice ale UE, în toate politicile sectoriale, 
pentru dezvoltarea durabilă pe plan național în perioada 2022-2030. 
 
Prin cele 4 direcții prioritare și cele 12 obiective specifice, Planul Național de Acțiune (PNA) 
susține o abordare integrată și multidimensională a dezvoltării durabile. Acesta constituie un 
cadru de facilitare adresat decidenților implicați în elaborarea politicilor publice la toate 
nivelurile, în scopul concentrării resurselor și asigurarea coerenței politicilor pentru dezvoltare 
durabilă pentru implementarea SNDDR 2030. Totodată, prin cele 22 de acțiuni, PNA urmărește 
integrarea principiilor de dezvoltare durabilă și corelarea obiectivelor documentelor strategice 
sectoriale cu țintele SNDDR 2030.  
 
Planul Național de Acțiune este instrumentul principal de coordonare a activităților de creare, 
consolidare, funcționare și dezvoltare a structurii de guvernanță durabilă pentru 
implementarea SNDDR 2030.  
 
Direcția Prioritară 1 - Consolidarea și extinderea Cadrului de Guvernanță pentru Dezvoltare 
Durabilă  
România își va consolida cadrul de guvernanță pentru asigurarea coerenței politicilor de 
dezvoltare durabilă, prin întărirea structurilor administrative specializate la nivel central și 

https://dezvoltaredurabila.gov.ro/files/public/10000001/planul_national_de_actiune_pentru_implementarea_snddr_2030_hg.pdf
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/files/public/10000001/planul_national_de_actiune_pentru_implementarea_snddr_2030_hg.pdf
http://www.mmediu.ro/categorie/planul-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-r/391
http://www.mmediu.ro/categorie/planul-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-r/391
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local, crearea unui cadru de reglementare și instrumente dedicate bugetării deschise, creșterea 
transparenței și a participării cetățenești în procesele administrative.  
 
Obiectiv Specific 1 - Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ și de cooperare inter-
instituțională pentru implementarea SNDDR 2030 
Acțiunea 1: Reglementarea statutului Nucleelor pentru Dezvoltare Durabilă (NDD) - la nivelul 
autorităților publice cu atribuții în domeniul dezvoltării durabile, se vor consolida nucleele 
pentru dezvoltare durabilă, organizate în rețeaua națională a NDD, pentru a urmări 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) din domeniul de activitate al instituției 
și pentru a asigura legătura între instituții, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul 
de Dezvoltare Durabilă și Institutul Național de Statistică. La nivelul autorităților publice se 
vor nominaliza experții din cadrul NDD și se vor forma ca „expert dezvoltare durabilă”, 
conform COR 242232.  

 
Obiectiv Specific 2 - Cadru național de planificare bugetară pentru implementarea bugetării pe 
baza obiectivelor de dezvoltare durabilă 
Acțiunea 2: Elaborarea cadrului național de planificare și raportare a bugetării ODD - va 
conduce la evidențierea și transparentizarea bugetării ODD și încadrarea clasificației 
indicatorilor privind finanțele publice în țintele SNDDR 2030, inclusiv pentru sprijinirea 
finanțării/achizițiilor verzi, cu includerea, ca anexă, în declarația de buget. Publicarea 
documentelor bugetare ale ODD se va face în conformitate cu bunele practici existente la 
nivelul Uniunii Europene.  
Acțiunea 3: Implementarea cadrului de raportare bugetară pentru fiecare ODD pe baza 
identificării alocărilor și execuțiilor bugetare corespunzătoare fiecărei ținte SNDDR 2030 - are 
ca scop facilitarea armonizării alocărilor bugetare cu țintele SNDRR 2030 pentru a 
transparentiza eforturile bugetare și evaluarea progresului în îndeplinirea fiecărui ODD în 
parte, în corelație cu integrarea ODD în Planurile Strategice Instituționale (PSI) și în stabilirea 
performanței. Acest lucru va deschide oportunitatea de a introduce urmărirea programelor 
bugetare asociate ODD și de a elabora o declarație de buget legată de ODD, mai detaliată. Se 
are în vedere stabilirea unui sistem de raportare de tip „one stop shop”, care să furnizeze 
informații cu privire la bugete, inclusiv obținute prin accesarea fondurilor naționale și 
europene, cu impact asupra țintelor SNDDR 2030. 
 
Obiectiv Specific 3 - Sprijin acordat autorităților locale pentru încorporarea principiilor și 
valorilor conceptului de dezvoltare durabilă în politicile și strategiile locale 
Acțiunea 4: Dezvoltarea de instrumente de comunicare și informare care să faciliteze 
integrarea ODD în politicile și strategiile locale - se referă la realizarea de instrumente de 
comunicare și informare, sub formă de ghiduri, manuale, proceduri, sesiuni de instruire, 
workshop-uri cu privire la reglementări naționale și europene dedicate dezvoltării durabile, 
bune practici administrative la nivel local etc. 

 
Obiectiv Specific 4 - Sprijinirea și stimularea mediului de afaceri și al societății civile în 
adoptarea și implementarea principiilor și valorilor conceptului dezvoltării durabile 
Acțiunea 5: Elaborarea și operaționalizarea Codului Român al Sustenabilității (CRS) - urmărește 
creșterea numărului entităților care publică declarații nefinanciare. CRS va asigura 
transparența, consecvența și comparabilitatea informațiilor nefinanciare, cu privire la 
sustenabilitate, furnizate de toate entitățile care intră sub incidența Ordinelor nr. 1938/2016, 
3456/2018 și 1239/2021 ale ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea 
reglementărilor contabile, precum și de către entitățile care vor aplica CRS în mod voluntar. 
Publicarea CRS va încuraja organizațiile să acționeze sustenabil și consumatorii să se orienteze 
către produse și servicii sustenabile.  
Acțiunea 6: Campanii de informare și sesiuni de instruire care să faciliteze integrarea ODD în 
mediul de afaceri și al societății civile - se referă la sesiuni de instruire, diseminare bune 
practici, workshop-uri ș.a. pentru facilitarea implementării principiilor dezvoltării durabile în 
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toate domeniile de activitate, inclusiv de cercetare, educație și formare profesională, la nivelul 
mediului de afaceri și în rândul societății civile. 
 
Obiectiv Specific 5 - Întărirea sistemului de CDI pentru consolidarea capacității anticipatorii de 
elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru dezvoltare durabilă 
Acțiunea 7: Înființarea Centrului de excelență pentru administrația publică în domeniul 
dezvoltării durabile (CExDD) - vizează înființarea și operaționalizarea unui centru de cercetare, 
educație și dialog privind dezvoltarea durabilă, în sprijinul administrației publice, pentru 
alinierea politicilor și deciziilor publice la obiectivele de dezvoltare durabilă. Centrul 
favorizează cooperarea interdisciplinară și schimbul de cunoștințe între instituțiile de 
învățământ superior și cercetătorii din domeniile corelate dezvoltării durabile: social, 
economic și de mediu și reprezintă hub-ul de consultanță de specialitate, care va sprijini 
activitatea administrativă și legislativă. Centrul preia, dezvoltă și implementează capacități de 
modelare a dezvoltării durabile ca suport pentru factorii de decizie în adoptarea de scenarii 
optimale de evoluție. De asemenea, pregătește structuri modulare de proiecte care pot facilita 
finanțarea și care pot fi adaptate și aplicate în mod multiplu. 
 
Direcția Prioritară 2 - Susținerea Implementării SNDDR 2030 prin Programe de Educație și 
Formare pentru Dezvoltare Durabilă 
Ca sprijin în implementarea SNDDR 2030, se urmărește adaptarea programelor școlare și 
universitare în sensul promovării și implementării principiilor dezvoltării durabile la toate 
vârstele, inclusiv formarea pentru ocupația nou introdusă în COR „expert în dezvoltare 
durabilă” și pentru alte ocupații specifice complementare. 
 
Obiectiv Specific 6 - Formarea de resurse umane în domeniul dezvoltării durabile 
Acțiunea 8: Dezvoltarea de programe de formare pentru dobândirea de cunoștințe și 
competențe în domeniul dezvoltării durabile - urmărește dezvoltarea de programe de formare 
universitară și post-universitară pentru dobândirea de cunoștințe și competențe în domeniul 
DD, corelat cu cerințele COR „expert dezvoltare durabilă”.  
Acțiunea 9: Formarea de „experți dezvoltare durabilă” pentru personalul din administrația 
publică - vizează formarea unui corp de „experți dezvoltare durabilă” pentru administrația 
publică, în vederea creării premiselor ca personalul din instituțiile publice să aibă cunoștințele 
și abilitățile potrivite pentru implementarea SNDDR 2030, pe baza standardului ocupațional 
„expert dezvoltare durabilă” aprobat prin Decizia nr. 49/2021 a Autorității Naționale pentru 
Calificări.  

 
Obiectiv Specific 7 - Dezvoltarea de instrumente specifice pentru introducerea educației pentru 
dezvoltare durabilă în învățământul secundar (inclusiv în învățământul profesional și tehnic) și 
terțiar 
Acțiunea 10: Realizarea de aplicații, instrumente și platforme educaționale pentru DD în 
învățământul preuniversitar (inclusiv în învățământul profesional și tehnic) - creează 
oportunitatea de a oferi educație pentru dezvoltarea durabilă copiilor și tinerilor prin activități 
de învățare aplicată, prin interacțiune directă în activități desfășurate cu prezență fizică sau 
on-line în timp real, cu instrumente adaptate fiecărei categorii de vârstă sau ciclu de învățare, 
în acord cu programele școlare.  
Acțiunea 11: Dezvoltarea de instrumente destinate programelor educaționale pentru DD în 
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților - vizează sprijinul 
acordat de către DDD și CExDD universităților și centrelor de formare profesională de a dezvolta 
programe educaționale pentru dezvoltare durabilă (cursuri universitare, mastere, doctorate, 
programe postdoctorale etc.) și de instruire în rândul adulților. 
 
Direcția Prioritară 3 - Promovarea Principiilor și Valorilor Conceptului de Dezvoltare Durabilă  
Comunicarea și promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă sunt 
foarte importante și trebuie abordate într-o manieră integrată, cu scopul informării și 
conștientizării beneficiilor unei societăți axate pe principiile dezvoltării sustenabile. 
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Obiectiv Specific 8 - Promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă cu scopul atingerii țintelor 
SNDDR 2030 
Acțiunea 12: Realizarea Programului de comunicare și promovare a conceptelor de dezvoltare 
durabilă - vizează coordonarea realizării programului anual de comunicare și promovare a 
conceptelor de dezvoltare durabilă din SNDDR 2030 către toate părțile interesate. 
Acțiunea 13: Realizarea de barometre de opinie privind percepția cu privire la gradul de 
conștientizare a principiilor și valorilor conceptului de DD și a progreselor înregistrate în 
atingerea ODD - vizează realizarea de studii sociologice, pentru măsurarea percepției și 
impactului la nivel instituțional și în rândul populației, prin metode cantitative și calitative, cu 
scopul identificării gradului de conștientizare a principiilor și valorilor conceptului de DD și 
pentru fundamentarea direcțiilor strategice din politicile publice. 
Acțiunea 14: Realizarea și promovarea elementelor de identitate vizuală privind dezvoltarea 
durabilă în România - vizează fundamentarea și crearea elementelor de identitate vizuală 
privind dezvoltarea durabilă în România. Se va elaborara un ghid de utilizare a identității 
vizuale privind DD. 
 
Obiectiv Specific 9 - Comunicarea în sprijinul implementării SNDDR 2030  
Acțiune 15: Organizarea Forumului Național la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă (FNIDD) - 
are ca scop organizarea periodică a FNIDD, după modelul Forumului Politic la Nivel Înalt pentru 
Dezvoltare Durabilă (HLPF), care să faciliteze schimbul de bune practici în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele și la toate nivelurile decizionale. 
Acțiunea 16: Organizarea de conferințe, forumuri, dezbateri pentru dezvoltare durabilă - se 
vor organiza evenimente dedicate Agendei 2030, dezvoltării și consolidării de parteneriate 
globale și regionale, dezvoltării agendelor de cercetare pentru DD, în colaborare cu parteneri 
naționali și internaționali (ONU, CE, OECD, UNECE, EEAC, ESDN, universități, institute de 
cercetare, societatea civilă etc.). Pornind de la experiența colaborării cu NDD și în parteneriat 
cu CExDD și CoRS, DDD va organiza și sprijini organizarea de workshop-uri de învățare mutuală 
și transfer de bune practici la nivel național și internațional, care să favorizeze și să accelereze 
implementarea dezvoltării durabile la toate nivelurile, în administrație, economie și în 
societatea civilă. 
 
Direcția Prioritară 4 - Monitorizarea și Evaluarea Implementării SNDDR 2030  
Se vor stabili un sistem de instrumente de monitorizare și un mecanism de evaluare periodică 
în sprijinul urmăririi progresului în implementarea SNDDR 2030. Mecanismul va oferi informații 
acccesibile publicului larg, despre situația curentă, transparentizând guvernanța acțiunilor în 
spiritul dezvoltării durabile a României. 
 
Obiectiv Specific 10 - Mecanism de monitorizare și evaluare a implementării SNDDR 2030 
Acțiunea 17: Monitorizarea și evaluarea indicatorilor pentru dezvoltare durabilă 2030 - vizează 
monitorizarea indicatorilor naționali pentru dezvoltare durabilă stabiliți pentru măsurarea și 
evaluarea progresului în implementarea SNDDR 2030. Colectarea datelor se face de către INS, 
cu sprijinul DDD, cu implicarea NDD și a celorlalți responsabili cu furnizarea datelor cu caracter 
statistic. Acțiunea vizează corelarea dinamică a indicatorilor pentru dezvoltare durabilă cu 
evoluția la nivel european și internațional și, după caz, reactualizarea acestora într-un proces 
coordonat de către DDD, cu implicarea INS, NDD, CCDD și a altor părți interesate; se va acorda 
atenție standardelor în domeniu. 
 
Obiectiv Specific 11 - Raportarea stadiului implementării SNDDR 2030 
Acțiunea 18: Realizarea, publicarea și promovarea Tabloului de Bord cu INDD privind progresul 
României în atingerea țintelor 2030 - vizează dezvoltarea și actualizarea platformei „România 
durabilă”, care asigură informația necesară, în dinamica ei, pentru analiza anuală a progreselor 
înregistrate în implementarea SNDDR 2030, pe baza indicatorilor naționali pentru dezvoltare 
durabilă și a barometrului de opinie privind dezvoltarea durabilă, realizarea și publicarea 
Tabloului de Bord al ODD pe pagina web a DDD (http://dezvoltaredurabila.gov.ro/) și 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/
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diseminarea către toate părțile interesate. Definirea unor indicatori integrați și a indicatorilor 
prioritari pentru dezvoltare durabilă. 
Acțiunea 19: Elaborarea și prezentarea către Parlamentul României a Raportului anual privind 
stadiul implementării SNDDR 2030 - vizează elaborarea, de către DDD cu sprijinul CCDD, a 
rapoartelor anuale privind progresul României în atingerea țintelor 2030, pe care le înaintează 
CIDD spre avizare și pe care le prezintă Parlamentului României. Raportul anual va înclude 
stadiul actual al implementării SNDDR 2030 și, după caz, propuneri de actualizare sau revizuire 
a țintelor 2030. 
Acțiunea 20: Raport Național Voluntar privind progresul implementării Agendei 2030 la nivel 
național - vizează raportarea periodică în fața Forumului Politic la Nivel Înalt privind 
Dezvoltarea Durabilă (HLPF), dar și către Uniunea Europeană, a progreselor înregistrate de 
România în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a 
participării active la noul consens european și mondial privind dezvoltarea durabilă. DDD este 
responsabil cu întocmirea documentelor necesare acestor raportări, cu avizul CIDD. 
 
Obiectiv Specific 12 - Corelarea implementării politicilor sectoriale pentru atingerea țintelor 
SNDDR 2030  
Acțiunea 21: Monitorizarea legislației, strategiilor și a mecanismelor de finanțare în legătură 
cu domeniul dezvoltării durabile - are ca scop o mai bună legiferare, în acord cu legislația 
Uniunii Europene, pentru sprijinirea sustenabilității și transformării digitale și eficientizarea 
planificării guvernamentale în vederea implementării ODD. Acțiunea urmărește actualizarea 
structurii bazelor de date (SGG, ministere etc.) pentru evidențierea dinamicii 
condiționalităților externe, schimbărilor în legislație, strategiilor și planurilor de implementare 
cu impact direct asupra dezvoltării durabile. De asemenea, urmărește creșterea rolului 
Subcomisiei parlamentare pentru dezvoltare durabilă și a implicării Curții de Conturi a României 
pentru corelarea implementării politicilor de dezvoltare durabilă. 
Acțiunea 22: Formularea de recomandări privind acțiuni specifice în acord cu țintele SNDDR 
2030 pentru reactualizarea sau dezvoltarea de documente cu caracter strategic - vizează 
integrarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă și armonizarea 
obiectivelor și acțiunilor specifice din documentele cu caracter strategic la nivel central 
(strategii, planuri de acțiune sectoriale, planuri strategice instituționale etc.) cu țintele SNDDR 
2030. DDD este responsabil cu elaborarea și transmiterea ghidului cu recomandări de acțiuni 
specifice asociate fiecărei ținte SNDDR 2030 către autoritățile publice responsabile. 
 
Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele: 
- planul nu creează cadru pentru proiecte prevăzute în Anexele 1 sau 2 din Legea nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului; pentru proiecte şi activităţi viitoare care să  facă parte din planuri/programe 
pentru care nu s-a parcurs procedura de evaluare de mediu; 

- planul nu creează cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare care să facă parte din 
planuri/programe pentru care nu s-a parcurs procedura de evaluare de mediu; 

- planul propus nu influențează alte planuri sau programe; 
- punctele de vedere exprimate în cadrul Comitetului Special Constituit și relevanța acestora. 
 
Elaborarea planului menționat a fost anunțată în mass-media prin două anunțuri în Ziarul News-
cotidian național din 23 și 28 martie 2022. 
Au existat propuneri de completare a planului din partea unei singure entități, iar titularul a 
răspuns acesteia. 
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

SECRETAR DE STAT 

Róbert-Eugen SZÉP 


