




DICȚIONAR 

cadru universal destinat 
tuturor țărilor în scopul de a contribui la 
eradicarea sărăciei și la realizarea 
dezvoltării durabile până în anul 2030 prin 
17 obiective de dezvoltare durabilă. 
A fost adoptată la New York, la summit-ul 
special al ONU din 25-27 septembrie 2015

Agenda 2030 

Criza ecologică mondială 
starea critică a mediului ambiant din întreaga lume 

generată de utilizarea agresivă și iresponsabilă a 
resurselor naturale și având drept consecință poluarea 

aerului și apei și creșterea necontrolată a cantității 
de deșeuri și reziduuri industriale. Agresivitatea 

asupra naturii se reflectă cel mai elocvent în 
dispariția completă a unor specii de plante și animale 

și în schimbările climatice

Dezvoltare durabilă 
concept global ce promovează dezvoltarea 
într-un mod responsabil, adică acea dezvoltare 
care satisface nevoile prezentului fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare 
de a-și satisface propriile nevoi

Summit
întâlnire la nivel înalt 

(cu participarea șefilor de stat și de guvern)

Strategie de dezvoltare 
planificarea dezvoltării economice, 
sociale și spațiale la nivel zonal, regional, județean, național și 
european, precum și integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de 
activitate, având la bază măsuri guvernamentale al căror scop este 
sprijinirea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață 
prin valorificarea potențialului regional și local prin obiective 
stabilite smart. Obiectiv

scop, țintă care stă la baza elaborării unei strategii de 
dezvoltare



DE LA CONCEPT LA 
DEZVOLTAREA DURABILĂ,

AGENDA 2030
Ca multe idei care au făcut istorie, și conceptul de 

dezvoltare durabilă a pornit de la un moment de 
cotitură al omenirii: criza economică și ecologică 

mondială din 1929–1933. Astăzi, la aproape un secol 
de la apariția sa, noțiunea de dezvoltare durabilă 

vizează toate sferele economico-sociale și umane, 
așezând omenirea pe un drum spre un viitor cu 

totul nou.

Criza ecologică mondială a fost o consecință a revoluției industriale, o revoluție de 
lungă durată, care a adus o serie de avantaje în dezvoltarea pe plan mondial, 
dar cu prețul exploatării agresive a resurselor și o creștere continuă a poluării 
mediului, ale cărei consecințe sunt din ce în ce mai evidente în zilele noastre

Foto: Furnalele care produc fontă sunt unele dintre cele mai mari 
surse de poluare a mediului. Dar fără această materie primă, nici 
Coloana Recunoștinței fără Sfârșit a lui Constantin Brâncuși, nici 

Turnul Eiffel nu ar fi existat astăzi 
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Foto: Crahul de pe Wall Street din 1929



Apărută, așadar, ca o soluție la criza ecologică și având ca scop prezervarea 
calității mediului înconjurător, dezvoltarea durabilă urmărește asigurarea 
progresului omenirii și creșterea calității vieții generațiilor prezente și viitoare 
fără a mai pune în pericol echilibrul naturii și resursele planetei, care știm deja 
că nu sunt inepuizabile. Conceptul de dezvoltare durabilă are la bază trei 
componente: economia, mediul înconjurător și societatea. Pentru prima oară, 
acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de 
dezvoltare.

Importanța noului concept de dezvoltare durabilă se 
reflectă cel mai elocvent în decizia celor 193 de state 
membre ale ONU, printre care și România, de a adopta, în 
cadrul summit-ului din 25-27 septembrie 2015 de la New York, 
Agenda 2030 („Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă”). La summit au participat peste 150 
de șefi de stat și de guvern din întreaga lume. 

Drumul de aproape un secol de la ideea de dezvoltare durabilă la 
adoptarea celui mai ambițios cadru universal, Agenda 2030 a ONU, care 
să țină cont de nevoile și posibilitățile fiecărei țări, în funcție de nivelul 
lor, pentru prosperitatea mondială, a fost parcurs etapă cu etapă, fiind 
punctat de decizii istorice precum:

Foto: ONU în acțiune



Conferința ONU prinvind mediul uman, care a avut loc la Stockholm în 1972, 
a fost prima inițiativă importantă în direcția dezvoltării durabile, având 
drept rezultat crearea Programului pentru mediu al Organizației Națiunilor 
Unite 

    Conferința de la Rio, din 1992, adună în jurul aceluiași subiect major - 
mediul și dezvoltarea - 120 de șefi de stat cu scopul de a stabili o nouă 
strategie de dezvoltare economică și socială în lume: Agenda 21. Se pune 
accent pe economia verde și pe cadrul instituțional pentru dezvoltare 
durabilă.

    11 ani mai târziu, în 1983, ONU înființează Comisia Mondială de Mediu și 
Dezvotare, având ca scop analiza dinamicii deteriorării mediului și căutarea 
de soluții pentru limitarea consecințelor asupra viitorului omenirii ce se vor 
concretiza în ”Raportul Brundtland”. Comisia mai este cunoscută și sub 
denumirea de Comisia Brundtland, de la numele premierul Norvegiei, Gro 
Harlem Brundtland, care a prezidat-o  
Apare, în 1987, Raportul Brundtland, ”Viitorul nostru comun”, care va sta la 
baza Declarației de la Rio din 1992. În acest raport găsim cea mai concisă  și 
cea mai cunoscută definiție a noțiunii de dezvoltare durabilă: Dezvoltarea „
care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

a) Reducerea sărăciei extreme şi a foametei

    Summit-ul Națiunilor Unite de la Johannesburg, din 2002, stabilește câteva 
ținte concrete privind dezvoltarea durabilă, printre care: a) reducerea 
numărului celor care nu au acces la rezervele de apă potabilă de la un 
milliard la 500 de milioane; b) reducerea la 1,2 miliarde (cu 50%) a 
numărului celor lipsiți de condiții de salubritate

     c) Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor

     g) Asigurarea sustenabilităţii mediului

    Este adoptată, în septembrie 2000, la ONU, Declaraţia Mileniului. Statele 
lumii, printre care şi țara noastră, s-au reunit într-o mare majoritate în 
jurul angajamentului de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de 
vieţi, potențiale victime ale sărăciei și consecințelor ei. Declaraţia 
Mileniului a fost, în perioada 2000-2015, unica agendă globală în domeniul 
dezvoltării susținută printr-un acord la cel mai înalt nivel şi care avea ţinte 
precise precum:

     d) Reducerea mortalităţii infantile
     e) Îmbunătăţirea sănătăţii materne

     b) Realizarea accesului universal la educaţie primară

     f) Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli

     h) Crearea unui  parteneriat global pentru dezvoltare
  În 2012 are loc Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 

(Rio+20), unde apare conceptul de ODD (obiectivele dezvoltării durabile). 
ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 
cuprinse în textul Declarației Mileniului adoptată în anul 2000



   La nivel mondial, Uniunea Europeană a manifestat cel mai mare interes 
pentru dezvoltarea durabilă, ceea ce se reflectă într-o serie de inițiative, 
precum: 

Summit-ul de la Paris – 1972

Actul Unic European – 1987

Tratatul de la Mastricht – 1993

Tratatul de la Amsterdam – 1999

Ședința Consiliului European de la 
  Lisabona – 2000  – pentru ”cea mai 
   competitivă și dinamică economie 
    bazată pe cunoaștere din lume” 

Summit-ul de la Goeteborg – 2001 
când s-a adoptat Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a UE

Tratatul de la Lisabona – 2007 
pentru lupta împotriva încălzirii 

globale

   Agenda 2030 stabilește un cadru la nivel global pentru eradicarea sărăciei și 
realizarea dezvoltării durabile având ca orizont de timp anul 2030. O inovație 
importantă în cadrul Agendei 2030 o reprezintă certitudinea unanim acceptată că 
eforturile în direcția dezvoltării durabile reclamă acțiuni simultane pe trei fronturi, 
într-o abordare în comun și integrată a aspectelor economice, sociale și de mediu, 
prin 17 obiective. De remarcat caracterul social pronunțat al noului concept, care 
vizează calitatea vieții tuturor locuitorilor planetei, astfel încât se urmărește 
repartizarea bogăției între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate sau 
sărace, prin asigurarea unui trai decent celor ce trăiesc în zone defavorizate, în 
arii cu un grad ridicat de poluare. Totodată,  privind în perspectivă, se fac eforturi 
pentru identificarea de soluții pentru a lăsa generațiilor viitoare o planetă cât mai 
curată și sănătoasă.

AGENDA 2030 ȘI TRANSFORMAREA 
LUMII ÎN CARE TRĂIM



1. Fără sărăcie 
Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context

2. Foamete „zero”
Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei 
şi promovarea unei agriculturi durabile.

3. Sănătate şi bunăstare 
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

4. Educaţie de calitate 
Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare 
de-a lungul vieţii pentru toţi.

5. Egalitate de gen
Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

6. Apă curată şi sanitaţie 
Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie 
pentru toţi.

7. Energie curată şi la preţuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, 
durabil şi modern.

OBIECTIVELE 

AGENDEI 2030
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Foto: ”Fără sărăcie” este obiectivul numărul 1 în Agenda 2030 a ONU



8. Muncă decentă şi creştere economică 
Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, 
a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente 
pentru toţi.

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură 
Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile 
şi încurajarea inovaţiei.

10. Inegalităţi reduse  
Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta. 

11. Oraşe şi comunităţi durabile 

Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, 
sigure, reziliente şi durabile. 

12. Consum şi producţie responsabile 

Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.

13. Acţiune climatică   

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 
impactului lor.

14.  Viaţa acvatică  
Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă.

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 de biodiversitate.

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente 
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile 
şi incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global 
pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul summit-ului de la New York s-a decis ca, pentru implementarea cu succes a 
agendei, să fie angrenate, la nivel mondial, toate resursele interne și internaționale, 
publice și private. Toate țările vor veni cu propria contribuție, ținând seama de 
posibilitățile fiecăreia, de nivelurile de dezvoltare, de contextele și de capacitățile 
naționale. Asumarea răspunderii și responsabilitatea la nivel național vor avea o 
importanță crucială pentru realizarea obiectivelor agendei, iar o mare parte a 
responsabilității îndeplinirii lor revine autorităților locale.  



DEZVOLTAREA 
ÎN ROMÂNIA

DURABILĂ 

Țara noastră, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, 
a luat de timpuriu o serie de decizii privind dezvoltarea 
durabilă care să țină pasul cu măsurile luate în cadrul 
uniunii. Astfel, în anul 1997 a fost înființat Centrul Național 
pentru Dezvoltare Durabilă, al cărui scop este acela de a stabili prioritățile de 
dezvoltare durabilă în România și de a le pune în practică prin proiecte concrete 
la nivel național și local. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României la orizontul anilor 2013-2020-2030 a 
fost aprobată de guvern în ședința din 12 noiembrie 2008, elaborarea ei fiind una 
dintre obligațiile asumate de țara noastră, ca stat-membru al Uniunii Europene, 
conform obiectivelor statuate la nivel comunitar, în special prin Tratatul de aderare, 
Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și Strategia reînnoită a Uniunii 
Europene pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. Obiectivele esențiale ale strategiei 
sunt acelea de a accelera creșterea economică a României și reducerea decalajelor 
față de alte state-membre ale uniunii.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României la orizontul anilor 2013-2020-2030 a 
fost aprobată de guvern în ședința din 12 noiembrie 2008, elaborarea ei fiind una 
dintre obligațiile asumate de țara noastră, ca stat-membru al Uniunii Europene, 
conform obiectivelor statuate la nivel comunitar, în special prin Tratatul de aderare, 
Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și Strategia reînnoită a Uniunii 
Europene pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. Obiectivele esențiale ale strategiei 
sunt acelea de a accelera creșterea economică a României și reducerea decalajelor 
față de alte state-membre ale uniunii.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României la orizontul anilor 2013-2020-2030 a 
fost aprobată de guvern în ședința din 12 noiembrie 2008, elaborarea ei fiind una 
dintre obligațiile asumate de țara noastră, ca stat-membru al Uniunii Europene, 
conform obiectivelor statuate la nivel comunitar, în special prin Tratatul de aderare, 
Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și Strategia reînnoită a Uniunii 
Europene pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. Obiectivele esențiale ale strategiei 
sunt acelea de a accelera creșterea economică a României și reducerea decalajelor 
față de alte state-membre ale uniunii.  

Foto: 
Podul Văcărești 
ieri și azi



Cele 112 pagini ale documentului acordă atenție egală tuturor celor 17 obiective 
stabilite prin Agenda 2030 a ONU, propunându-și ținte de atins în decursul acestui 
deceniu.

În anul 2018, sub directa coordonare a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă 
din cadrul aparatului de lucru al guvernului, a fost elaborată Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, aprobată în ședința de guvern din 
9 noiembrie. Strategia a fost rezultatul efortului comun al unei echipe ample de 
specialiști, realizându-se ”cu aportul Comitetului de redactare, Secretariatului 
general al guvernului, ministerelor și altor instituții publice centrale, autorităților 
locale, agențiilor de dezvoltare regională, forurilor academice şi universitare, 
institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor patronale şi 
sindicatelor, sectorului privat, organizațiilor neguvernamentale și altor formațiuni 
ale societății civile și al cetățenilor interesați”, după cum se precizează în partea 
introductivă a acesteia.

Foto: Terenul ”sălbatic” din strada Secerei (Palatul Național al Copiilor)
a devenit o parcare cu peste 700 de locuri 



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%)

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 

     Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a      
     deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025 

Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate 
de climă și dezastre naturale 

Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 
„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, reziliență 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

Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale 
privind atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și 
alerta timpurie 

Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme 
intempestive de mare intensitate 

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

Ținte 2030

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 
Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil 
al resurselor acvatice vii

Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, 
inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile 



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 

Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 
inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații

Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 
acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale 
pentru dezvoltare durabilă 

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 

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 

egalitatea de șanse și discriminarea

Ținte 2030 
privind 

Ø Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 
Ø 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 

Ø 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

Ø Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în 
scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 
dezavantajate

Ø Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului

Ø Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 
punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 



EGALITATEA DE 
ȘANSE ȘI GEN
                   ÎN UE

La nivelul Uniunii Europene a fost elaborat Angajamentul Strategic pentru 
egalitatea între femei și bărbați 2016-2020, care reflectă preocuparea uniunii 
pentru acest subiect, dezvoltat inițial în Strategia Comisiei pentru egalitatea între 
femei și bărbați 2010-2015, în care au fost stabilite prioritar cinci domenii-cheie de 
acțiune: 

‣ independență economică egală pentru femei și bărbați; 

‣ promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în afara UE

‣ remunerație egală pentru munca de valoare egală; 
‣ egalitatea în luarea de decizii; 
‣ demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; 

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, Uniunea Europeană 
utilizează o serie de instrumente legislative și nelegislative, precum 
și surse de finanțare dedicate fiecărui domeniu prioritar, astfel:

Ÿ  aplicarea legislației privind egalitatea de tratament; 
Ÿ  integrarea perspectivei egalității de gen în toate activitățile UE; 

Ÿ  programele de finanțare ale UE pentru perioada 2014-2020; 

Ÿ  o analiză anuală a acțiunilor-cheie desfășurate, în legătură cu pregătirea unor 
rapoarte anuale privind progresele înregistrate în materie de egalitate între 
femei și bărbați, pentru a evalua necesitatea unor acțiuni suplimentare.

Ÿ  îmbunătățirea continuă a colectării de date, cu sprijin de la Eurostat, Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Eurofound, 
Consiliul Europei (CoE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA); 

Ÿ  schimburile de bune practici și învățarea reciprocă între statele membre, 
precum și cooperarea cu toți actorii; 

În România, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare, 

reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de 
discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din 

România. Ca parte a măsurilor de politici publice, au fost, totodată, 
înființate Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între bărbați și femei 

(ANES) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. 



LEGISLAȚIE ȘI STRATEGII PRIVIND 
         EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ROMÂNIA:
LEGISLAȚIE ȘI STRATEGII PRIVIND 
         EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ROMÂNIA:

- Codul Muncii,  art. 3-9.

- Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru 
perioada 2006-2009; 

- Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; 

- Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru Egalitatea 
de Şanse între femei şi bărbaţi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

- Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
aprobat prin HG. nr. 1273/2000 

- Ordonanţa nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu privire la constituirea şi 
funcţionarea Comisiei Consultative Interministeriale în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi (CODES) 

- Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului 
naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

- Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE.
- Strategia pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu 

handicap in perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - 
către o societate fără discriminări" 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea 
principiului egalităţii de tratament între femei si bărbaţi în ceea ce priveşte 
accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată; 

- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 



SECTORUL 4
P O V E S T E  D E  S U C C E S

  Sectorul 4 a reabilitat termic 
peste 400 de blocuri de locuințe, 

însemnând circa 25% din total.
Lucrările vor continua.

În aplicarea măsurilor de dezvoltare durabilă, Administrația locală a 
Sectorului 4 pune accent pe conceptul de smart city, proces care a 
început cu patru ani în urmă, în mandatul primarului Daniel Băluță, 
și care, deși departe de a se fi încheiat, își arată deja o parte din 
rezultate.

Reabilitarea 
termică 
a blocurilor 
de locuințe 



Străzi din 
                           Sectorul 4 

             

înainte și după 
reabilitare 



Școala 190 are astăzi bazin de înot de dimensiuni semiolimpice 
și sală de sport pentru pregătirea sportivilor de performanță  



Americanii de la Washinton Post au fost atât de cuceriți de aspectul Școlii nr. 194,  
încât au publicat această fotografie pe site-ul lor, la rubrica 

„Cele mai bune imagini ale săptămânii” 

O școală demnă 
de mileniul III



Pieţe la 
standarde europene

  Piața Sudului are instalaţii de climatizare, o suprafaţă de 6.000 mp şi un hectar 
de esplanadă verde, iar în proximitate, o parcare etajată de 300 de locuri.



modernizate în 2020

Piața Progresul are scări rulante, tarabe spațioase, fântâni decorative și
parcare pe acoperiș.



Park and Ride

   Parcarea Tulnici
 

a fost concepută
 

în regim de
 

Park and Ride
 

și are pe acoperiș
 

un spectaculos
 

teren de fotbal
 

cu nocturnă
 

cu acces public



Cea mai modernă unitate funcțională pentru tratarea marilor arși din 
București a fost inaugurată de curând la Bagdasar Arseni,

urmând să se finalizeze lucrările și la noua Unitate de Primiri Urgențe (UPU). 

Spitalul Bagdasar-Arseni



Acţiune climatică  

Obiectivul 13 

                                               - Luarea unor măsuri urgente de combatere 

Dacă treci prin
Sectorul 4 

și ai mașină
electrică,

poți alimenta 
de la stațiile

special amenajate
pentru tine.

Poliția Locală din Sectorul 4
folosește mașini electrice cu 

poluare zero.



a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

din Agenda 2030

Unul dintre obiectivele Sectorului 4 este de a mări continuu
suprafața verde pentru locuitorii săi. 

Așa va arăta viitorul parc ”Tudor Arghezi”

Parcul ”Lumea Copiilor”, unul dintre cele mai frecventate 
parcuri de locuitorii sectorului.



Pactul verde european Un plan ambițios al 
Uniunii Europene, 

dar și al Sectorului 4

Foto:
Proiect pilot la
Colegiul Național
Octav Onicescu

Conceptul de ”Green Deal”
(Pactul verde european)
transpus într-un perete 
verde al clădirii 
Liceului Onicescu
pe care îl vom regăsi în 
viitor multiplicat în multe 
alte locuri din Sectorul 4.



Surse:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro
https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2012/articole
https://www.edu.ro   
http://www.undp.org/gender
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender 
http://www.wefo.cymru.gov.uk
http://www.anes.ro  
http://ec.europa.eu/social  
http://ec.europa.eu/employment_social/disability 
http://ec.europa.eu/policies/index_ro.htm 
http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila
https://www.mae.ro
http://www.strategvest.ro
Strategic engagement ropdf.pdf
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