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În urma adoptării în 2015 a Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă, România a mers pe drumul 

implementării complete și responsabile a Agendei și a 

celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), prin 

întărirea cadrului instituțional pentru dezvoltare durabilă. În 

2017, ca parte din aparatul de lucru al Guvernului 

României a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare 

Durabilă (DDD), o structură dedicată în special 

implementării Agendei 2030 și celor 17 ODD.  

AGENDA 2030 

Adaptarea Agendei 2030 la particularitățile noastre 

naționale e exprimată pe deplin în Strategia 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă, adoptată în 2018.  

Strategia 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă a României 

În timp ce reconstruim mai bine pe urma pandemiei, trebuie să 

asigurăm tuturor accesul la apă curată și condiții sanitare. Apa, 

ca parte centrală a economiei circulare, are un obiectiv 

dedicat în ODD 6 (Apă potabilă și canalizare) care ne poate 

ajuta să progresăm în agenda ODD. Furnizorii de apă, 

canalizare și tratare a apei uzate, în rolul lor de administratori ai 

resurselor, sunt protagoniști cheie în acest proces. De fapt, 

împlinirea ODD 6 va îndeplini un drept fundamental al omului. 

Va fi un semn al unei lumi mai umane, cu mai puține inegalități.  

ODD 6 
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CONSIDERAȚII GENERALE 



ROMÂNIA 

1 
În România, Raportul de Țară al 

Semestrului European 2020 
arată că deși România a făcut 

progrese constante în 

implementarea ODD 6 rămân 
încă măsuri urgente de luat. 
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În comparație cu 2013, în 2018 

procentul populației care nu are 

acces la o baie cu duș și toaletă în 

locuință a scăzut de la 33,7% la 

25,6%, dar România este mult sub 
media UE de 2.2%. 



3 La nivelul lui 2017, 67,5% din 
populația României era 

conectată la rețeaua publică 

de apă potabilă, din care 98% 
e reprezentată de populația 

urbană. Astfel, rata de 

conectare în zona urbană în 

România e comparabilă cu 

cea din statele UE, situată între 

96-100%. Chiar dacă rata de 

conectare în zona rurală a 

crescut semnificativ, e încă 

mult sub media din Uniunea 
Europeană.  

ROMANIA 



4 La finele lui 2017, au fost 

inventariate peste 1700 de 
rețele de canalizare, din care 

vreo 1000 erau funcționale, iar 

680 în diferite stadii de execuție. 

În ce privește stațiile de tratare 

a apelor uzate, în decembrie 

2017 existau 1.055, din care 782 
erau funcționale și alte 273 nou 

realizate, la care populația nu 

era încă racordată sau se aflau 
încă în probe tehnologice.  

ROMÂNIA 



5 Pentru „decada de acțiune”, 

Strategia 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă a României  
prin țintele din ODD 6 stipulează 

următoarele:  

Conectarea a cel puțin 90% din 

gospodăriile din orașe, 

comune și sate compacte la 

rețele de apă potabilă și 

canalizare. 

Oferirea de acces la condiții 

sanitare și igienice adecvate și 

echitabile pentru toți, cu un 

accent special pe cei în situații 

vulnerabile.  

ROMÂNIA 



ROLUL ECONOMIEI CIRCULARE 

Pandemia de COVID-
19  

Pandemia de COVID-19 a făcut ca 
multe țări să intre într-o lungă 
perioadă de izolare la domiciliu. 

Măsurile de izolare provoacă o 
mutare majoră spre o abordare a 
“economiei circulare” ce încearcă să 
mențină valoarea produselor, 
materialelor și resurselor cât mai 
mult posibil, prin returnarea lor în 
ciclul producției la sfârșitul perioadei 
lor de utilizare și reducând generarea 
de deșeuri.  

Securitatea apei-
energiei-hranei 

Nexus-ul de securitate a apei-
energiei-hranei poate fi abordat la 
diverse scări, de la global la local, și 
pot avea un impact reciproc.  

ODD-urile reprezintă ariile de acțiune  
vizate pentru a atinge “viitorul pe care 
ni-l dorim”.  În acest context, ODD 2, 
6, și 7 vizează direct nevoia de a 
îmbunățăti securitatea apei, energiei 
și hranei.   

Programe Operaționale 
Regionale 2021-2027  

În Programele Operaționale Regionale 
2021-2027 dezvoltarea economiei 
circulare e printre prioritățile identificate 
la nivelul celor mai multe regiuni de 
dezvoltare, respectiv: 

• Programul Operațional Regional 2021-
2027 Sud-Vest Oltenia 

• Programul Operațional Regional 2021-
2027 Sud-Muntenia 
• Programul Operațional Regional Nord-
Vest 2021-2027 

• Programul Operațional Regional Nord-
Est 2021-2027 

• Programul Operațional Regional Centru 



Economia circulară în sectorul apei 
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Există propuneri pentru un model cadru de 
economie circulară în sectorul apei bazat pe 6 

acțiuni  

Un set de subiecte propus spre evaluare pentru adoptare și implementare  

1 3 5 

2 4 6 

REDUCERE 
› Prevenirea generării de apă uzată în 

primul rând prin reducerea consumului 
de apă și reducerea poluării la sursă 

REUTILIZARE 
› Reutilizarea apei uzate tratate ca o 

sursă alternativă de apă pentru uz 
nepotabil  

REVALORIFICARE 
› Recuperarea de resurse ca nutrienți și 

energie din deșeurile provenite din apa 
uzată 

RECUPERARE 
› Aplicarea de tehnologii eficiente pentru 

înlăturarea poluanților din apă și 
canalizare 

RECICLARE 
› Recuperarea apei din apa uzată pentru 

uz potabil  

REGÂNDIRE  
› Regândirea utilizării resurselor pentru a 

crea o economie sustenabilă care nu 
generează deșeuri și emisii  



PROTOCOL PENTRU APĂ ȘI SĂNĂTATE 
INSTRUMENT PENTRU ATINGEREA ODD 6 ÎN 

REGIUNEA UNECE 

EUROPA 

COVID-19 a arătat că apa sigură și suficientă, condițiile sanitare și de igienă adecvate pot salva vieți. 
Protocolul UNECE pentru Apă și Sănătate, elaborat împreună de UNECE și WHO-Europe, oferă un 
instrument util pentru principiile Agendei 2030 și cadrul accelerator care va susține statele să obțină 
accesul la apă și canalizare pentru toți și să prevină bolile – “Unde locuim nu ar trebui să determine cum 
trăim”  

ROMÂNIA 

În România, Protocolul pentru Apă și Sănătate s-a dovedit a fi un mecanism important pentru 
implementarea ODD 6 pentru apa potabilă și canalizare. Stabilirea țintelor naționale pentru ODD 6 și a altor 
ținte legate de apă, canalizare și sănătate s-a bazat pe țintele fixate de Protocol. În mod similar, Protocolul a 
fost util în procesul de elaborare a Raportului Voluntar Național al României în 2018, privitor la ODD-urile 
menționate mai sus.  



Stimulentele pentru inovare  
în sectorul apei sunt încă reduse; economia circulară va 

pune accentul pe eficiența resurselor în acest sector și 

nu  numai, crescând spațiul și urgența pentru inovare. 

Pentru sectorul apei 
toate instituțiile și persoanele cu rol cheie în tranziția sectorului 

apei de la un model linear la o economie circulară, prezintă 

o oportunitate să accelereze și să ridice la scară recentele 

avansuri științifice și tehnologice ce susțin o eficiență sporită 

în acest sector.  

6 

4 

5 

1 

3 

2 

Planul Național pentru Investiții și 
Recuperare Economică  
subliniază rolul investițiilor în domeniul economiei circulare în 

Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 

Nou Plan de Acțiune pentru economia 
circulară  

Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de Acțiune pentru 

economia circulară – unul din componentele principale ale 

Green Deal. Noul plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul 

ciclului de viață al produsului și își propune să pregătescă 

economia noastră pentru un viitor mai verde.  

 

Green Deal 
România s-a alăturat numeroaselor state europene ce susțin 

utilizarea Green Deal ca un element cheie în Planul de Revenire 

după Pandemie al Uniunii Europene, care integrează tranziția 

ecologică și transformarea digitală.  

Obiective  
O Europă mai verde: apă și apă uzată, economie circulară, 

prevenția și managementul riscului, energie și eficiență 

energetică – biodiversitate, calitatea aerului și 

decontaminarea siturilor poluate, mobilitate și regenerare 

urbană, toate sunt reflectate în: Programul Operațional pentru 

Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Promovarea unui 

management durabil al apei 

 

PROGRAME EUROPENE 

Programe 

europene 



t: +40 722 215 135 
e: laszlo.borbely@gov.ro 

 

Guvernul României 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă 

E-mail: contact@dezvoltaredurabila.gov.ro 

Website: www.dezvoltaredurabila.gov.ro  

https://www.facebook.com/departamentulpentrudezvoltaredurabila  

László BORBÉLY 
Consilier de Stat  

Vă mulțumesc! 
#WillYou2030? 
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