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OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

Sărăcia este o problemă atât la nivel local cât şi la nivel regional, respectiv 

global. Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, însă este 

necesară continuarea eforturilor pentru a reduce şi sărăcia relativă şi pentru a 

asigura o viaţă demnă pentru toţi. 

În acest scop, Agenda 2030 ţinteşte segmentele periferice din societate şi 

încurajează transformarea societăţii într-o direcţie  care să asigure cetățenilor 

o viață demnă şi prosperă. Abordările care vizează eradicarea sărăciei, 

propuse pentru atingerea acestui scop, includ reducerea numărului celor care 

au risc ridicat de sărăcie şi promovarea incluziunii sociale.
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OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE

Ținte:

1.1. Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii de pretutindeni, măsurată în 

prezent ca număr de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,25 $ pe zi.

1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de

toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile acesteia potrivit definițiilor naționale.

1.3. Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor

necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a

celor săraci și vulnerabili până în 2030.

1.4. Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, în special cei săraci și

vulnerabili, au drepturi egale la resursele economice, precum și acces la serviciile de bază,

dreptul la proprietate și control asupra terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire,

resurse naturale, tehnologii noi potrivite și servicii financiare, inclusiv de microfinanțare.

1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea

expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și

dezastre economice, sociale și de mediu.
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OBIECTIVUL 2: FOAMETE „ZERO”

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi 

durabile

Agricultura este importantă pentru întreaga societate. Dacă dorim o societate

mai sănătoasă, trebuie să ajungem la o agricultură sustenabilă. România deţine

locul al şaselea în Europa din perspectiva dimensiunii terenurilor agricole.

Pentru această ţară este o prioritate eficienţa agricolă şi limitarea deşeurilor

alimentare. Agenda 2030 ţinteşte eradicarea foametei şi securitatea alimentară

prin creşterea productivităţii agricole şi prin reducerea deşeurilor alimentare.
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OBIECTIVUL 2: FOAMETE „ZERO”

Ținte:

2.1 Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în special al celor săraci și în situații 

vulnerabile, inclusiv sugari, la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului.

2.2 Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv atingerea până în 2025 a țintelor convenite

la nivel internațional cu privire la greutatea și talia joasă la copiii sub vârsta de 5 ani, și abordarea necesităților

nutriționale ale adolescentelor, femeilor însărcinate și celor care alăptează, cât și a persoanelor în vârstă.

2.3 Până în 2030, dublarea productivității agricole și veniturilor micilor producători agricoli, în special femei,

populațiile indigene, fermieri, păstori și pescari, inclusiv prin accesul sigur și egal la terenuri, alte resurse și

factori de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și oportunități pentru crearea valorii adăugate și

angajarea în activități non-agricole.

2.4 Până în 2030, asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile și implementarea unor practici

agricole reziliente, care sporesc productivitatea și producția, contribuie la menținerea ecosistemelor,

consolidează capacitățile de adaptare la schimbări climatice, condiții meteorologice extreme, secetă, inundații

și alte dezastre și care îmbunătățesc în mod progresiv calitatea terenurilor și solului

2.5 Până în 2020, menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor cultivate și animalelor de fermă și

domestice și a speciilor lor sălbatice înrudite, inclusiv prin bănci de semințe și plante gestionate corect și

diversificate la nivel național, regional și internațional, precum și promovarea accesului și un schimb corect și

echitabil al beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale asociate,

conform acordurilor internaționale.
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OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE

Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor, la orice vârstă

Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală de calitate este esenţială pentru 

funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. Asistenţa medicală trebuie să fie modernă 

şi să aibă un caracter umanist. Bineînţeles, trebuie asigurată o ambianţă adecvată pentru 

vieţi sănătoase şi pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea 

domeniului trebuie întărită prin prevenire. Totodată, este necesară promovarea unui mod 

de viață sănătos, incluzând combaterea unor obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea 

stilului proactiv şi favorizarea activităţilor sociale. Abordarea sănătății şi bunăstării 

trebuie să includă și abordarea bolilor psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau 

stigmatizate.
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OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE

Ținte:

3.1 Până în 2030, reducerea ratei globale a mortalității materne la mai puțin de 70 de cazuri la 100.000 de născuți-vii

3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite in randul nou-născuților și copiilor până la 5 ani, toate țările având

scopul de a reduce mortalitatea neonatală la cel mult 12 decese la 1.000 născuți-vii și mortalitatea copiilor până la 5 ani la cel

mult 25 decese la 1000 născuți-vii

3.3 Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea

hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile

3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire, tratare și

promovarea sănătății mintale și a bunăstării

3.5 Intarirea prevenirii și tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv abuzul de droguri și substanțe narcotice și a consumului

excesiv de alcool

3.6 Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente rutiere

3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea

familiei, informare și educație, precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale

3.8 Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de

sănătate calitative și accesul la medicamente de bază

3.9 Până în 2030, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase ,de

poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului
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OBIECTIVUL 4: EDUCAŢIE DE CALITATE

Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi

Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi 

durabile. În general, educaţia este considerată, în mod greșit, doar un proces care precede 

intrarea pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar trebui să fie tratată ca un proces care se 

derulează pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajatr 

inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi emanciparea. Ca să ne apropiem de acest 

scop, trebuie redus abandonul şcolar şi este necesară îmbunătăţirea sistemului 

educațional, indiferent de locaţia geografică şi de domeniu, respectiv provenienţă. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea unor condiţii bune pe această 

planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din perspectiva Agendei 2030, educația este o 

temă fundamentală.
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OBIECTIVUL 4: EDUCAŢIE DE CALITATE
Ținte:

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolva învățământul primar și secundar gratuit, echitabil

și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toti băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și

educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.

4.3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară,

inclusiv universitară, accesibilă și calitativă.

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe relevante, inclusiv

competențe tehnice și vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul.

4.5 Până în 2030, eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de

învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și

a copiilor aflati în situații vulnerabile

4.6 Până în 2030, asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cât și femei, dispun

de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară.

4.7 Până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea

dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile

omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității

culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.
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OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN

Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 

femeilor şi a fetelor

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru

societăţile dezvoltate. Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi,

există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de

sex feminin, de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică, probleme

de emancipare. Genul cu care se naşte cineva nu influenţează

demnitatea şi calitatea vieţii în societăţile dezvoltate.

Asigurarea performanței și managementului calității în Municipiul Ploiești - Cod SMIS 120801

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,                                  

din Fondul Social European



12

OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN

Ținte:

5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de pretutindeni

5.2. 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.

5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, timpurii și forțate, cât și mutilarea

genitală a femeilor

5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin furnizarea de servicii publice,

infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilității partajate în gospodărie și familie,

după caz la nivel național

5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea de posturi de

conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică

5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor reproductive, în

conformitate cu prevederile Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare

și ale Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor de revizuire ale acestora.
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OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ

Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă 

tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forţei 

de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru 

toţi

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele 

negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale. Acest scop implică 

o creştere economică sustenabilă şi promovează munca decentă pentru toţi indiferent 

de gen, locaţie geografică şi descendenţă. În acest context, devine vitală abordarea din 

perspectiva „nimeni nu rămâne în urmă”. Acest scop include facilitarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii, diversificarea economiei şi extinderea procedurii la 

regiunile în dezvoltare.
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OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI 

CREŞTERE ECONOMICĂ

Ținte:

8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația națională și, în special, 

creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 la sută pe an în țările cel mai puțin dezvoltate

8.2 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și

inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intesivă a forței de muncă

8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de

muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare

8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și productie, și

decuplarea creșterii economice de degradarea mediului, în conformitate cu Cadrul pentru 10 ani al programelor

privind consumul și producția durabilă, în frunte cu țările dezvoltate.

8.5 Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și toti bărbații,

inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală.
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OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE 

ECONOMICĂ

Ținte:

8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația națională și, în special, 

creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 la sută pe an în țările cel mai puțin dezvoltate

8.6 Până în 2020, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare.

8.7 Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne și a traficului de

ființe umane, și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv

recrutarea și utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025, eliminarea muncii copiilor în toate formele sale.

8.8 Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți lucrătorii,

inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante, și cei în locuri de muncă precare.

8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism durabil care creează

locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale.

8.10 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii

bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.
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OBIECTIVUL 10: INEGALITĂŢI REDUSE

Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări

Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de 

dezvoltare al unei societăţi durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite 

domenii cum ar fi problemele de gen, dificultăţile în educaţie, aspectele 

financiare, etc. Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al 

societăţii şi totodată permite tuturor accesul la resurse.
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OBIECTIVUL 10: INEGALITĂŢI REDUSE
Ținte:

10.1. Până în 2030, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 la sută din limita 

de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională

10.2. Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent de

vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură

10.3. Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin eliminarea legilor,

politicilor și practicilor discriminatorii, și promovarea legislației, politicilor și acțiunilor corespunzătoare în

acest sens.

10.4. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in scopul realizarii progresive a

unei egalități sporite

10.5. Perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare globale și consolidarea

implementării acestor reglementări

10.6. Asigurarea reprezentării și vocii puternice pentru țările în curs de dezvoltare în procesele decizionale din

cadrul instituțiilor economice și financiare internaționale globale, pentru a oferi instituții mai eficiente,

credibile, responsabile și legitime

10.7. Facilitarea migrației și mobilității ordonate, sigure, reglementate și responsabile a persoanelor, inclusiv

prin implementarea unor politici de migrație planificate și bine gestionate
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OBIECTIVUL 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

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă 

nouă despre funcţionarea societăţii. Pentru a fi o abordare funcţională, dezvoltarea durabilă 

trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile 

dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toţi. În plus, acest context promovează accesul la 

justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate 

nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare funcţională doar dacă societatea își 

va însuşi şi va trata această perspectivă ca pe o viziune proprie şi cuprinzătoare.
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OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII 

EFICIENTE
Ținte:

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și

returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația

națională și acordurile internaționale.
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