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17 obiective și 169 de ținte

• La 25 septembrie 2020 s-au împlinit cinci ani de la adoptarea de 
către 193 state membre ONU a Agendei 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă, ocazie cu care au fost adoptate 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) în vederea eradicării sărăciei și
realizării dezvoltării durabile în întreaga lume.

• Cele 17 obiective sunt axate pe trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile: economic, social și mediu.

• ODD-urile sunt universale și pot fi aplicabile în orice țară, oricare
ar fi nivelul acesteia de dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie 
lăsat în urmă prin inegalitate sau discriminare, iar drepturile
omului să fie respectate.



OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ - AGENDA 2030

Abordează cauzele 
primare ale sărăciei 
și necesitatea 
universală pentru 
dezvoltare, care este 
benefică pentru toată 
populația.





CINCI DOMENII DE REFERINȚĂ

•Populație prin eradicarea sărăciei și a foamei; 

•Planetă prin protejarea ei de degradare; 

•Prosperitate prin asigurarea unui progres în armonie cu natura; 

•Pace prin promovarea unei societăți pașnice și incluzive; 

•Parteneriat prin solidaritate globală și responsabilitate comună



Cuvântul cheie Sustenabilitate



Noua agendă 2030  
redefinește modul în care 
comunitatea internațională 
conlucrează. Reprezintă 
primul acord global de 
stabilire a unei agende de
acțiune cuprinzătoare și cu 
vocație universală, care va 
influența toate țările, 
inclusiv politicile interne ale 
acestora.

De la ODM la ODD – schimbarea paradigmei – acțiune globală



PROVOCĂRI IMENSE PENTRU 
PERIOADA 2015-2030

▪ Diminuarea sărăciei (hrană, 
mediu, schimbări climatice, 
demografia, securitatea…);
▪ O abordare universală pentru a 
face față provocărilor globale;
▪ Dimensiunea ecologică este 
mult mai proeminentă;
▪ O agenda politică ambițioasă 
pentru transformări politice și 
economice structurale:
combaterea inegalității, societăți 
pașnice...

17 ODD și 169 ținte!



Obiective extrem de ambițioase

• eradicarea sărăciei în toate formele 
sale

• eradicarea foametei

• asigurarea securității alimentare și a 
nutriției adecvate

• promovarea unei agriculturi durabile

• educație inclusivă și echitabilă și 
oportunități de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru toți

• egalitate de gen

• asigurarea apei și managementul 
durabil al apei

• promovarea unei creșteri economice 
susținute și inclusive

• muncă decentă pentru toți

Mulți analiști și-au 
exprimat scepticismul 
având în vedere faptul că 
un echilibru subtil între 
cererile concurente de 
dezvoltare și de protecție 
a mediului a fost 
întotdeauna punctul 
crucial al provocării 
dezvoltării durabile.



Succesul ODD va depinde de

voința politică și 

interesul 

general în ceea 

ce privește 

reconcilierea 

priorităților 

interconectate

capacitatea 

instituțională

crearea unui 

echilibru între 

cele trei 

dimensiuni 

ale dezvoltării 

durabile



Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei 
Europene. El este produs în cadrul proiectului ”People & Planet: A Common 
Destiny”, ca material informativ pentru lansarea proiectului.
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