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În lumina angajamentului de implementare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) 

Guvernul României a adoptat, în anul 2018, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 (SNDD), ca instrument principal ce ghidează împlinirea acestui deziderat. Documentul-

cadru prevede înființarea de organisme de coordonare a obiectivelor, în vederea promovării 

unui nivel ridicat de coerență a politicilor pentru dezvoltare durabilă (PCSD) între structurile 

guvernamentale, cât și alinierea politicilor naționale la obiectivele asumate la nivel internațional. 

Ulterior, în septembrie 2019, România și-a anunțat angajamentul de a introduce bugetarea ODD-urilor la 

Forumul politic la Nivel Înalt al Organizației Națiunilor Unite de la New York și de a operaționaliza Strategia 

Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României într-un Plan de Acțiune și un cadru de guvernanță.

În vederea îndeplinirii acestor angajamente, Guvernul României a solicitat sprijin Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru realizarea unei radiografii a cadrului politic și instituțional 

ce vizează dezvoltarea durabilă, precum și o analiză asupra modului în care se pot crea legături între 

planificarea și bugetarea politicilor ce vin în sprijinul implementării celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. 

Concluziile celor două documente sunt prezentate sub formă de rezumat în această broșură.

1999
Prima Strategie de dezvoltare durabilă a României. 

2008
Publicarea „Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României. Orizonturi 2013-2020-2030”

2016
Declarația comună a celor două camere ale Parlamentului 

României pentru susținerea  implementării obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale Agendei 2030.

2017
Înființarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în 

subordinea Prim-Ministrului. 

2018
Primul Raport Național Voluntar prezentat în cadrul Forumului 

Politic la Nivel Înalt de dezvoltare durabilă, la New York

Publicarea „Strategiei naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030”

2019
Înființarea ”Comitetului interdepartamental pentru dezvoltare 

durabilă” și asumarea la angajamentului politic de a introduce 

bugetarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.”

 
2020
Înființarea ”Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă”. 
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ETAPE CHEIE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN ROMÂNIA
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România are un cadru strategic puternic pentru coordonarea implementării ODD. Pe baza acestor 
eforturi, există oportunități de a promova o mai mare Coerență a Politicilor pentru Dezvoltarea 
Durabilă (CPDD), precum și pentru dezvoltarea în continuare a capacității guvernului de a corela 
planificarea politicilor și bugetarea pentru a sprijini implementarea ODD (referire la „bugetarea 
ODD”). Recomandările cheie în fiecare dintre aceste domenii sunt prezentate mai jos.

PREZENTARE GENERALĂ
OECD  - ROMANIA – PROGRESE DEZVOLTARE DURABILĂ 

Recomandări pentru a sprijini coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă (CPDD)
 
Pandemia COVID-19 a sporit provocările guvernelor în ceea ce privește echilibrarea priorităților urgente cu 
cele de implementare pe termen lung a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru ca în această perioadă 
dificilă să se asigure în continuare coerența politicilor pentru dezvoltarea durabilă, se recomandă următoarele:

1. Un cadru instituțional consolidat care susține Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă, 
întărind rolurile de coordonare pe care Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Direcția 
Coordonare Politici și Priorități le au pe durata ciclului politicilor publice;

2. Conceptul de dezvoltare durabilă să fie integrat în documentele și procesele guvernamentale 
cheie, sprijinite de ghiduri ajutătoare și mecanisme de coordonare;

3. Capacitatea administrației publice să fie dezvoltată în continuare pentru a îmbunătăți gradul de 
conștientizare și abilitățile analitice în legătură cu dezvoltarea durabilă;

4. Rolul organismelor de supraveghere, precum Subcomisia Parlamentară pentru Dezvoltare 
Durabilă, să fie întărit astfel încât acest tip de organisme să poată oferi un control mai 
aprofundat al acțiunilor guvernamentale pentru punerea în aplicare a celor 17 obiective de 
dezvoltare durabilă;

5. Indicatorii sectoriali existenți și dimensiunile dezvoltate pe mai multe nivele să fie integrate în 
Indicatorii Naționali de Dezvoltare Durabilă.

Recomandări pentru a sprijini punerea în aplicare a bugetării ODD

În lumina eforturilor de redresare economică în urma pandemiei COVID-19, Ministerul Finanțelor 
Publice ar trebui să se asigure că deciziile luate facilitează măsuri ce au ca scop pe de-o parte 
revitalizarea economiei și, de pe altă parte, realizarea progresului în îndeplinirea ODD-urilor.

Implementarea bugetării ODD într-o manieră mai sistematică va necesita selectarea punctelor de 
intrare corespunzătoare în ciclul bugetar anual. Astfel, se recomandă:

1. Într-o primă etapă, introducerea unei perspective a ODD-urilor în procesul de stabilire a priorităților, 
solicitând ministerelor să explice modul în care propunerile lor bugetare susțin realizarea ODD-
urilor. Un următor pas firesc ar fi ca aceste informații să fie rezumate într-o declarație de buget 
pentru ODD-uri;

2. Pe măsură ce eforturile României de modernizare a cadrului bugetar progresează, pot fi dezvoltate 
abordări mai sofisticate. Mai exact, România poate urmări integrarea considerațiilor referitoare 
la ODD în planurile strategice instituționale 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.

Procesul de implementare a bugetării ODD va fi cel mai eficient într-un mediu favorabil de susținere, 
mai clar, într-un cadru de bugetare modern. În esență, continuarea implementării reformelor demarate 
pentru a asigura o legătură strânsă între planificarea strategică și bugetară va fi crucială. În această 
privință, Ministerul Finanțelor Publice va avea un rol important de lider.
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Pentru informații suplimentare:
@OECDgov
www.oecd.org/gov

Contacte: Scherie.Nicol@oecd.org or Anna.Piccinni@oecd.org


