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Goal 1 End poverty in all its forms everywhere Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as 

people living on less than $1.25 a day
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.
MMJS, MDRAPFE, 

MFP
MDRAPFE:Strategia Națională pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei  2015-2020
MMJS: National Strategy for social inclusion and poverty reduction for the period 2015 – 2020 (HG no.383/2015); National Strategy for promoting  active aging and the protection of elderly people for the 
period 2015 – 2020 (HG no.566/2015); Memorandum approved by the Government - integrated set of measures for combating poverty -establishment, implementation and prospects of the proposed 
measures

MDRAPFE: Comunități marginalizate aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială (din care: din zona rurală) care 
depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea 
sprijinului (conform definiției AROPE); Persoane care 
aparţin grupurilor vulnerabile (din care: din zona rurală) 
care depășesc situația de vulnerabilitate urmare a 
sprijinului primit.

1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment 
status and geographical location (urban/rural). 
Prefigurat de INS dar necuprins de institutii.

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 4

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to national definitions

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.

MMJS, MDRAPFE, 
MFP

MMJS: National Strategy for social inclusion and poverty reduction for the period 2015 – 2020 (HG no.383/2015); National Strategy for promoting  active aging and the protection of elderly people for the 
period 2015 – 2020 (HG no.566/2015); Memorandum approved by the Government - integrated set of measures for combating poverty -establishment, implementation and prospects of the proposed 
measures

INS/MMJS: Proportia barbatilor, femeilor si copiilor de 
toate varstele care traiesc in saracie, in toate dimensiunile 
sale, conform definitiilor nationale.
MDRAPFE: Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune 
socială din zonele marginalizate urbane 

1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age.

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions 
according to national definitions. INS 2017:MMJS.

MDRAPFE: POR 2014-
2020/ AP 9

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, 
including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the 

vulnerable

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.

MMJS, MDRAPFE MMJS: National legislation in the field of social assistance (social benefits): Law no.416/2001 on guaranteed minimum income, Law no.277/2010 on family allowance, GEO no.70/2011 on social 
protection measures for the cold season (income tested benefits)

MMJS: The Law on Minimum Inclusion Income (MII): legislative 
project aiming at ensuring a minimum subsistence income for 
the poor and vulnerable, by enhancing the current income 
tested benefits - approved by the Government, under debate by 
the Parliament

INS/MMJS: Procentul populatiei acoperite de 
pragurile/sistemele de protectie sociala, dezagregata pe 
sexe si cu diferentiere pe copii, someri, varstnici, persoane 
cu dizabilitati, femei gravide/nou-nascuti, victime ale 
accidentelor de munca, persoane dezavantajate si 
vulnerabile 

1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, 
distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant 
women, newborns, work-injury victims and the poor and the vulnerable. INS 2017:MMJS.

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, 
have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership 

and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, 
appropriate new technology and financial services, including microfinance

 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.

MMJS, MEcon, 
MDRAPFE, MM; 
MCPDS: - MM

Aarhus Convention and its Protocol on PRTRs; EIA EU legislation Directia Generala 
Evaluare Impact si 
Controlul Poluarii 
(DGEICP);

MDRAPFE: Strategia Națională pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei INS/MDRAPFE: Proportia populatiei care traieste in 
gospodarii cu acces la servicii de baza.
MDRAPFE: Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială (din care: din zona rurală) din comunitățile 
marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din 
care: roma. Servicii (din care: din zona rurală) la nivelul 
comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: 
Servicii medicale/ Servicii sociale /Servicii socio-medicale.

1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services. INS 2017: 
MDRAPFE
1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally 
recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by sex and by type 
of tenure. INS 2017: MADR

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 4

1.5. By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce 
their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, 

social and environmental shocks and disasters

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.

MAP, MMJS, 
MEcon, MM, 

MDRAPFE

Protocol on Water and Health (WHO);
Protocol and the Convention on the Protection and Use 
of Transboundary Watercourses and International Lakes 
(Water Convention);
DMRISG:  Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

Serviciul Schimbari 
Climatice (SCC)

DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii;HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

DMRISG: Planul de Management al Riscului la  Inundații -
proiect de HG -in procedură de avizare interministeriala

INS/MAI: Numarul de decese, disparuti, raniti, relocati sau 
evacuati datorita calamitatilor la 100 000 de persoane.

1.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people. 
INS 2017: MAI (IGSU)
1.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global gross domestic product (GDP). INS 
2017: MAI (IGSU)
1.5.3 Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies. INS 2017: 
MDRAPFE

1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through 
enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable 

means for developing countries, in particular least developed countries, to implement 
programmes and policies to end poverty in all its dimensions

MMJS, MMACA, 
MDRAPFE

INS/MMJS:  Procentul de resurse alocate direct de guvern 
pentru programele de reducere a saraciei. 
Indicatorul 1.A.2 Este prefigurat de INS dupa ONU, dar 
necuprins de institutii.

1.A.1 Proportion of resources allocated by the government directly to poverty reduction 
programmes. INS 2017: MMJS
1.A.2 Proportion of total government spending on essential services (education, health and 
social protection). INS 2017: MMJS

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based 
on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated 

investment in poverty eradication actions

Crearea unui cadru de politici adecvat la nivel național, regional și internațional, bazat 
pe strategii de dezvoltare orientate către cei săraci și sensibile la aspectele de gen, 

pentru a susține investițiile în acțiuni de reducere a sărăciei.

MMJS, MEcon,  
MDRAPFE

MMJS: National Strategy for social inclusion and poverty reduction for the period 2015 – 2020 (HG no.383/2015); National Strategy for promoting  active aging and the protection of elderly people for the 
period 2015 – 2020 (HG no.566/2015)

MMJS: The Law no.196/2016 on Minimum Inclusion Income 
(MII): the law for aiming at ensuring a minimum subsistence 
income for the poor and vulnerable, by enhancing the current 
income tested benefits 

INS/MDRAPFE: Numarul de planuri de actiune nationale 
aferente acordurile multilaterale de mediu, care vin in 
sprijinul investitiilor accelerate in actiuni destinate 
eradicarii saraciei si utilizarii durabile a resurselor naturale.

1.B.1 Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that 
disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups. INS 2017: MMJS

Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției 
și promovarea unei agriculturi durabile

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people 
in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year 

round

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.

MADR, MMJS, 
MDRAPFE, MS

MADR:Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020 in mod direct. 
MS: Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.1. Improvement of the health condition and nutrition of the mother and of the child and  
mitigation of the risk of maternal and infant death. Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 
2015 şi 2016, Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, domeniul  intervenţii 
pentru un stil de viaţă sănătos.
MMJS: The FEAD Programme, implemented at national level through the POAD Programme for providing food and basic goods assistance to poor and vulnerable people and families (MMJS established 
the vulnerable categories eligible for the programme). The POAD is implemented by MFE.

MS: Planul multianual integrat de promovare a sănătății și 
educație pentru sănătate.

INS/MS:  a). Prevalenta subnutritiei (Idem INS/MADR). b). 
Prevalenta populatiei in nesiguranta alimentara moderata 
sau grava, conform Scarii Experientei de Nesiguranta 
Alimentara.
MDRAPFE: Numărul total de persoane ce fac parte din 
categoriile cele mai defavorizate  care au primit pachete de 
alimente 

2.1.1 Prevalence of undernourishment. INS 2017: MS(INSP)
2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food 
Insecurity Experience Scale (FIES). INS 2017: MS(ANSVSA)

MDRAPFE: POAD 2014-
2020

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons

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.

MS, MMJS, 
MADR, MDRAPFE, 

MFP, MM; 
MEduN, 

MCercetInov, 
MCPDS, MS: -MM

Aarhus Convention and its Protocol DGEICP MADR:Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020 in mod direct.
MS: Government Decision   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.1. Improvement of the health condition and nutrition of the mother and of the child and  
mitigation of the risk of maternal and infant death. Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 
2015 şi 2016, Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, domeniul, Evaluarea 
stării de sănătate a copiilor şi tinerilor,2.1.1.1. evaluarea stării de nutriţie a copiilor din  ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI)";2.1.1.2. evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare din mediul urban şi 
rural,2.1.1.5. identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS- CDC);  

INS/MS: a) Prevalenta subdezvoltarii in inaltime (inaltimea 
varstei <-2 SD fata de mediana standardelor OMS privind 
cresterea copiilor) in randul copiilor in varsta de sub cinci 
ani. b) Prevalenta malnutritiei (greutatea raportata la 
inaltime >+2 sau <-2 SD fata de mediana standardelor 
OMS privind cresterea copiilor) in randul copiilor sub cinci 
ani, dezagregata pe tipuri (circuMDRAPFErinta taliei si 
greutatea excesiva).

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation from the median of the 
World Health Organization (WHO) Child Growth Standards) among children under 5 years of 
age. INS 2017: MS
2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 standard deviation from the 
median of the WHO Child Growth Standards) among children under 5 years of age, by type 
(wasting and overweight). INS 2017: MS(INSP)

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food 
producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and 

fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources 
and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition 

and non-farm employment

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.

MADR, MMJS, 
MDRAPFE, MFP, 

MDRAPFE;

MADR: PNDR 2014-2020:
sM6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

INS/MEcon:  Factorul productivitatii totale (Idem 
INS/MFP).
Indicatorul 2.3.1 si 2.3.2  sunt prevazuti de INS dupa ONU, 
dar nu sunt cuprins de institutii.

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise 
size.
2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status. INS 2017: 
MEC

MDRAPFE: PNDR 2014-
2020

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient 
agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain 

ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme 
weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and 

soil quality

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

MADR, MM, MAP, 
MDRAPFE

Aarhus Convention and its Protocol;
Air Convention -The Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution;
Gothenburg Protocol; 
Water Convention;
Protocol concerning the Control of Emission of Nitrogen 
Oxides or their Transboundary Fluxes;
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

DGEICP;      Directia 
Generala Deseuri, 
Situri Contaminate si 
Substante Periculoase 
(DGDSCSP);                                                                     
Serviciul Schimbari 
Climatice

MADR: PNDR 2014-2020: M11 - Agricultură ecologică 
MM-DGEICP: Implementarea prevederilor legislatiei specifice in domeniu CLRTAP
DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii; HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

MM-DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP
DMRISG: Planul de Management al Riscului la  Inundații -
proiect de HG -in procedură de avizare interministeriala

INS/MADR:  Procentul de suprafata agricola supus 
practicilor agricole durabile.
INS: Procentul de gospodarii agricole care utilizeaza: 1. 
sisteme de irigatie comparativ cu toate gospodariile 
agricole. 2. fertilizatori ecologici.

2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture. INS 2017: 
MADR

MDRAPFE: PNDR 2014-
2020

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and 
domesticated animals and their related wild species, including through soundly 

managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and 
international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits 

arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as 
internationally agreed

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

MADR, MM, 
MDRAPFE

MM-BioDiv:Convention on Biological Diversity, Nagoya 
Protocol

MM-BioDiv.:ABS 
Regulation 511/2014 

Directia Biodiversitate MADR: PNDR 2014-2020: P8 - sM10.1 (creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon) sM4.1, sM6.1, sM6.3 (prin criteriile de selectie)
MM-BioDiv:OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

MM-Biodiv:Ratificarea prin Lege a Protocolului Nagoya privind 
accesul la resurse genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora

INS/MADR: a) Indicele de imbogatire a culegerilor de 
culturi agricole ex situ. b)  Procentul de culturi agricole 
locale, precum si al soiurilor si a variantelor salbatice 
inrudite, clasificate ca fiind periclitate, nepericlitate sau in 
pericol.

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food and agriculture secured in either 
medium or long-term conservation facilities. INS 2017: MADR
2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk, not-at-risk or at unknown level of 
risk of extinction. INS 2017: MADR

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural 
infrastructure, agricultural research and extension services, technology development 

and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity 
in developing countries, in particular least developed countries

Indicele 2.A.1 este prefigurat de INS dupa ONU, dar 
necuprins de institutii.

2.A.1 The agriculture orientation index for government expenditures.
2.A.2 Total official flows (official development assistance plus other official flows) to the 
agriculture sector. INS 2017: MADR

MDRAPFE: PNDR 2014-
2020

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, 
including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies 

and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the 
Doha Development Round

INS/MEcon:  Schimbarea procentuala a tarifelor de import 
si export  pe produsele agricole (Idem INS/MFP).

2.B.1 Producer Support Estimate. INS 2017: MADR
2.B.2 Agricultural export subsidies.
Prefigurat de INS dar cuprinse partial de catre institutii.

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their 
derivatives and facilitate timely access to market information, including on food 

reserves, in order to help limit extreme food price volatility

Adoptarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a piețelor de produse agro-
alimentare și facilitarea accesului în timp util la informații de piață, inclusiv privind 
rezervele de alimente, pentru limitarea volatilității extreme a prețurilor la alimente

INS/MADR: Indicatorul anomaliilor preturilor (alimentare) 
(IPA) (CBB).

2.C.1 Indicator of food price anomalies

Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice 
vârstă

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live 
birth

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

MS, MMJS MS: Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.1. Improvement of the health condition and nutrition of the mother and of the child and  
mitigation of the risk of maternal and infant death. Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 
2015 şi 2016, Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, domeniul  intervenţii 
pentru un stil de viaţă sănătos

MS: Planul multianual integrat de promovare a sănătății și 
educație pentru sănătate

Indicatorii sunt prefigurati de catre INS dupa ONU, dar 
necuprinsi de instituții.

3.1.1 Maternal mortality ratio.
3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel.

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with 
all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live 

births and under‑5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births

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

MS, MM MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS,MS:-MM

Protocol on SEA;Espoo Convention;Transport, Health and 
Environment Pan-European Programme (THE PEP); 

DGEICP MS : Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.1. Improvement of the health condition and nutrition of the mother and of the child and  
mitigation of the risk of maternal and infant death

MS: Idem Idem 3.1. 3.2.1 Under-five mortality rate.
3.2.2 Neonatal mortality rate.

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases

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

MS, MM MS: TB: Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G.2. Decrease morbidity and mortality due to communicable diseases and their impact at the individual and society level- OS 2.1. Strengthen the capacity of national communicable 
disease surveillance priority, early warning and coordinated response. Maintaining an adequate quality of disease surveillance at national and subnational levels is essential to protect the public against 
threats from communicable diseases OS 2.2. Protect public health against major diseases that can be prevented by vaccination. Imunization activities are the most cost-effective public health measures in 
order to protect both the individual and the community against a number of severe disease.Given the importance of the area and potential cross-border risks, it is necessary strengthening national 
immunization program, make it functional as well as growing the people compliance to vaccination. OS.2.3.Decrease morbidity and mortality due to TB and maintain an proper screneenig rate and 
therapeutic success. DECISION No121 of 25 February 2015 on the approval of National strategy on TB control for the period 2015-20120.The  main goal of the strategy is eliminating TB as a public health 
problem in Romania, focucing on decrease the number of antibiotic  drug -resistant cases (TB-MDR/XDR). Rapid diagnosis and universal and sustainable treatment of TB MDR/XDR  cases in accordance with 
WHO recommendations remain a priority of romanian MoH.

MS: Promoting legislation changes in communicable diseases 
area. Assuring the capacity of communicable diseases 
surveillance and management of national and international 
alerts at central and local levels. Consolidation / development 
of management and / or implementation of the vaccination 
program. Increasing adherence to vaccination of the 
population, especially among vulnerable and disadvantaged 
groups.

INS/MS: a) Numarul de noi infectii cu HIV la o populatie 
neinfectata de 1 000 (pe varste, sex si populatii cheie). b)  
Incidenta TBC la 1 000 persoane pe an. c)  Incidenta 
cazurilor de malarie la 1 000 persoane pe an. d) Numarul 
noilor infectii cu hepatita B la o populatie de 100 000 intr-
un an dat. e) Numarul de persoane care necesita 
interventii contra bolilor tropicale neglijate.

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex, age and key 
populations. INS 2017: MS(INSP)
3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population. INS 2017: MS (INSP)
3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population. INS 2017:  MS(INSP)
3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population. INS 2017:  MS(INSP)
3.3.5 Number of people requiring interventions against neglected tropical diseases. INS 2017: 
MS(INSP)

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases 
through prevention and treatment and promote mental health and well-being

Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli 
netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării

MS, MEduN, 
MCercetInov, MM 

MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS, MS: -MM

Protocol on SEA
Espoo Convention
Transport, Health and Environment Pan-European 
Programme (THE PEP)

DGEICP MS: Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, Programul naţional de  evaluare şi 
promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, domeniul  intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos.
MEduN/MCercetInov:Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 republicată și Strategia națională pentru sănătate mintală a copilului și adolescentului 2015 - 
2020

Indicatorii sunt prefigurati de catre INS dupa ONU, dar 
necuprinsi de instituții.

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic 
respiratory disease.
3.4.2 Suicide mortality rate.

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug 
abuse and harmful use of alcohol

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

MS, MAI, MJ MS: HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania
MTS: Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2010; Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog în perioada 2017-2020 : Capitolul I. Reducerea cererii de droguri 
– A. Prevenirea consumului de droguri, subcapitolul A.1 Prevenirea în școală, în cadrul acțiunilor: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7

MS: Planul multianual integrat de promovare a sănătății și 
educație pentru sănătate

INS/MS: Acoperirea interventiilor prin tratament 
(farmacologice, psihosociale, de reabilitare si servicii post 
medicale) pentru afectiuni medicamentoase.
Indicatorul 3.5.2 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutile abilitate.

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation 
and aftercare services) for substance use disorders.
3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita 
consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol.

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente 
rutiere

MS, MAI,Mtransp, 
MDRAPFE

MS: Idem MDRAPFE: Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere 
la un milion de locuitori (Idem INS).

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries. MDRAPFE: POIM 2014-
2020/ AP 2

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, 
including for family planning, information and education, and the integration of 

reproductive health into national strategies and programmes

 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

MS, MEduN, 
MCercetInov, 

MMJS, SdSCulte

MS: Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the 
National strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.2. Reduction of the number of unplanned pregnancies, of the incidence of abortion and of the 
rate of maternal mortality by abortion. Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, 
Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.

MS: Idem INS/MMJS:  Procentul femeilor de varsta reproductiva (15-
49 de ani), care necesita o planificare familiala bazata pe 
metode moderne (Idem INS/MS).
Indicatorul 3.7.2 este prefigurat de INS dupa ONU, dar este 
necuprins de institutii.

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for 
family planning satisfied with modern methods. INS 2017: MS, MMJS
3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age 
group.



3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality 
essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable 

essential medicines and vaccines for all

Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția riscurilor 
financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente 

de bază

MS, MFin, MMJS, 
MDRAPFE

MS: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  - Titlul VIII Asigurări de sănătate; Government Decision No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 
2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the National strategy - Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Programul Naţional de Vaccinare.

INS/MAI: Fractiunea de populatie protejata impotriva 
catastrofelor/a cheltuielilor medicale costisitoare (Idem 
INS/MDRAPFE).
INS/MS: a) Idem INS/MAI b)  Acoperirea interventiilor 
majore (de ex. imunizarea completa a copiilor, terapia 
ARV, tratamentul anti-TBC, tratarea hipertensiunii, 
nasterile sub o asistenta medicala calificata, etc.).
MDRAPFE: Servicii comunitare funcționale (din care: din 
zona rurală), din care: Servicii medicale / Servicii 
sociale/Servicii socio-medicale.

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the average coverage of essential 
services based on tracer interventions that include reproductive, maternal, newborn and child 
health, infectious diseases, non-communicable diseases and service capacity and access, 
among the general and the most disadvantaged population). INS 2017:  MS(INSP)
3.8.2 Number of people covered by health insurance or a public health system per 1,000 
population. INS 2017: MS

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 4. PNDR - 
Infrastructura socială/ 
medicală și serviciile 
aferente: Măsura 06 - 
Sub-măsura 6.2 și Sub-
măsura 6.4: se 
finanțează furnizarea de 
servicii sociale/ 
medicale, inclusiv 
construcții, reconstrucții 
și/sau modernizarea 
spațiilor și zonelor 
aferente desfășurării 
activităților non-
agricole.

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous 
chemicals and air, water and soil pollution and contamination

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

MS, MMJS, 
MDRAPFE,  MM, 

MAP

Air Conventions; Protocol on SEA;  
Espoo Convention; 
Water Convention and its Protocol; 
The Convention on the Transboundary Effects of 
Industrial Accidents (Industrial Accidents Convention);             
Aarhus Convention;
DGEICP: Stockholm Convention on POPS;
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

DGEICP:Air Quality EU 
legislation, Emissions of 
air pollutants EU 
legislation,  Major 
industrial accidents EU 
legislation, Persistent 
organic pollutants 
(POPs) EU Regulation

DGEICP;                                                                                                                
DGDSCSP

MS: DECISION   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the National 
strategy- GO 3. Decrease growth rate of morbidity and mortality diseases and reducing the burden of noncommunicable their population through national programs, regional and local preventive health- 
OS 3..4. Protecting human health against environmental risks and O.S . 7..4  Improvement of public  health services
DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii;HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

MM-DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP
DMRISG: Planul de Management al Riscului la  Inundații -
proiect de HG -in procedură de avizare interministeriala

INS/MM, MAP: a) Rata mortalitatii atribuita gospodariilor 
si poluarii atmosferice b) Rata mortalitatii atribuita 
substantelor chimice periculoase, precum si poluarii si 
contaminarii apei si solului.

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air pollution.
3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene 
(exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services). INS 2017: MS
3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning. INS 2017: MS

3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate

MS MS: DECISION   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 and Multianual integrated plan of health 
promotion and health education (launched in February 2016) - for strenghten art. 11 and 12; Order nr. 386/31.03.2015 for Technical Norms of National Health Programmes - for strenghten art. 14; Law 
no. 15/2016 - for strenghten art. 8; Govern Decision no. 776/2015 for constituation of the Interministerial Committee for Tobacco Control; Law for transposition of the Directive 2014/40/EU (in 
Parliament)

INS/MS: Prevalenta pe varste standardizate a utilizarii 
tutunului la persoanele in varsta de 15 ani si peste.

3.A.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and 
older.

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable 
and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide 
access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha 
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of 

developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, 

and, in particular, provide access to medicines for all

MS, MEduN, 
MCercetInov,  

MDRAPFE

MEduN/MCercetInov:STRATEGIA NAȚIONALĂ DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2014 – 2020 INS/MS: a)  Proportia populatiei cu acces durabil la 
medicamente esentiale accesibile. b) Asistenta oficiala 
totala neta la cercetarea medicala si sectoarele medicale 
de baza.

3.B.1 Proportion of the population with access to affordable medicines and vaccines on a 
sustainable basis. INS 2017: MS
3.B.2 Total net official development assistance to medical research and basic health sectors. 
INS 2017: MS

3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and 
retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed 

countries and small island developing States

Creșterea considerabilă a finanțării sistemului de sănătate și recrutare, dezvoltare, 
instruire și menținere a personalului medical în țările în curs de dezvoltare, în special în 

statele mai puțin dezvoltate și statele insulare în curs de dezvoltare

MFin INS/MS: Densitatea si distributia lucratorilor sanitari.
MDRAPFE: Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de 
calificare/ certificate urmare a sprijinului primit, din care: 
din sectorul de asistență socială / medical

3.C.1 Health worker density and distribution. MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 4  

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early 
warning, risk reduction and management of national and global health risks

MS,  MM; 
MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS:-MM

Aarhus Convention -Protocol on PRTRs         DGEICP                    INS/MS:  Procentul de atingere, la un moment de timp 
specific, a 13 capacitati esentiale.

3.D.1 International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness. INS 
2017: MS(INSP)

Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all

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

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and 
secondary education leading to relevant and effective learning outcomes

Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și tori băieții absolva învățământul 
primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și 

eficiente pe planul învățării

MEduN, 
MCercetInov, 

MCSI, MTS, MMJS

MEduN/MCercetInov:Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România  Proiecte finanțate din fonduri comunitare Fiecare copil la grădiniță MEduN/MCercetInov:Strategia privind educația și formarea 
profesionala 2016-2020 

INS/MEduNSI/SAUMCercetInov: Procentul de copii/tineri 
(i) in clasa 2/3, (ii) care termina scoala primara (iii) si ciclul 
gimnazial inferior cu un nivel de competenta minim la 
citire (a) si matematica (b).
MDRAPFE: Rata de cuprindere a elevilor din învățământul 
gimnazial (11-14 ani) sprijiniți din FSE, din care: roma/ din 
mediul rural. Persoane (elevi), din care roma/din mediul 
rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație (învăţământul primar şi secundar), 
din care: Învățământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 
ani)/secundar superior(14-16 ani).

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and 
(c) at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in (i) reading 
and (ii) mathematics, by sex. INS 2017: MEN(CNEE)

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 6

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood 
development, care and pre-primary education so that they are ready for primary 

education

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.

MEduN, 
MCercetInov, 
MTS, MMJS

MMJS: ANPDCA: HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016, OG1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate - OS 1.1. Creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel 
local - Măsura 1.1.3. Creşterea accesului copiilor la educaţie.
MEduN/MCercetInov:Modificarea și completarea legislației privind creșele și centrele de zi. Aplicarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate și a HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015 – acordarea de tichete sociale 

INS/MMJS: Procentul copiilor sub 5 ani care evolueaza 
favorabil in ceea ce priveste sanatatea, instruirea si 
bunastarea psihosociala. Dezagregari: sex, locatie, 
bunastare si altele(Idem INS/MS).
MDRAPFE: Rata de cuprindere a copiilor de vârsta 
educației preșcolare (3-5 ani) sprijiniți prin FSE (idem INS), 
din care: roma/din mediul rural.

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, 
learning and psychosocial well-being, by sex. INS 2017: MS, MMJS
4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), 
by sex.

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 3

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality 
technical, vocational and tertiary education, including university

Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație 
tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă.

MEduN, 
MCercetInov, 
MTS, MMJS, 

SdSCulte

MEduN/MCercetInov:Strategia privind educația și formarea 
profesională 2016-2020  

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar 
necuprins de institutii.

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and non-formal education and training in 
the previous 12 months, by sex.

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, 
including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and 

entrepreneurship

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.

MEduN, 
MCercetInov, 
MTS, MMJS

MMJS: Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 
MTS-Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; Strategia centrelor de tineret.
MEduN/MCercetInov:  Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 -2020

MMJS: Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2016- 
2020.
MTS-Planul național de acțiune pentru implementarea 
Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret
MEduN/MCercetInov:Strategia privind educația și formarea 
profesională 2016-2020

MDRAPFE: Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din 
mediul rural, care beneficiază de sprijin pentru participarea 
la programe de educație/FP, din care: elevi/ucenici.

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) 
skills, by type of skill.
Prefigurat de INS dar necuprins de institutii.

MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 3

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels 
of education and vocational training for the vulnerable, including persons with 

disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations

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

MEduN, 
MCercetInov, 
MTS, MMJS

MTS:Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; Strategia centrelor de tineret.
MEduN/MCercetInov:Strategia privind educația și formarea profesională 2014-2020

MTS:Planul național de acțiune pentru implementarea 
Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret
MEduN/MCercetInov:Strategia privind educația și formarea 
profesională 2016-2020  

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar 
necuprins de institutii.

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth quintile and others such as 
disability status, indigenous peoples and conflict-affected, as data become available) for all 
education indicators on this list that can be disaggregated.

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and 
women, achieve literacy and numeracy

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.

MEduN, 
MCercetInov, 
MTS, MMJS

MEduN/MCercetInov:Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii MMJS: Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2016- 
2020.
MEduN/MCercetInov:Strategia O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități 2015-2020

INS/MEduN, MCercetInov: Procentul populatiei dintr-un 
grup de varsta dat, care a atins cel putin un nivel de 
competenta fix in abilitati functionale (a) citit si (b) 
numarat.

4.6.1 Percentage of population in a given age group achieving at least a fixed level of 
proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex. INS 2017: MEN(CNEE)

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote 
sustainable development, including, among others, through education for sustainable 
development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 

culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural 
diversity and of culture’s contribution to sustainable development

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

MEduN, 
MCercetInov, 
MCSI, MTS, 

MMJS, MM, MAP, 
MMACA, SdSCulte

The Protocol on Water and Health MTS:Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; Strategia anuală a centrelor de tineret.
MEduN/MCercetInov:Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 -2020 
Planurile cadru pentru gimnaziu -educație socială (clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, clasa a VI-a Educație interculturală, clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică, clasa a VIII-a 
Educație economico-financiară).

MTS:Planul național de acțiune pentru implementarea 
Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret
MEduN/MCercetInov:Documentul de politici curriculare 
Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului 
naţionalelaborat de ISE. Planurile cadru pentru liceu

INS/MEduN, MCercetInov:  Procentul elevilor de 15 ani 
inscrisi la o soala secundara, care demonstreaza cel putin 
un nivel de cunoastere la o selectie de subiecte de ecologie 
si geostiinta. Selectia/gama exacta de subiecte depinde de 
ancheta sau evaluarea prin care este cules indicatorul. 
Dezagregari: sex si locatie (si altele, daca exista date 
disponibile).

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable 
development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in: 
(a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education and (d) student assessment. 
INS 2017: MEN

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and 
provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all

Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel încât să 
corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu dizabilități și 

oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv pentru toți.

MEduN, 
MCercetInov, 
MCSI, MTS, 

MMJS, MM, MT; 
MEduN, 

MCercetInov, 
MCPDS

The Protocol on Water and Health MEduN/MCercetInov:Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii MEduN/MCercetInov:Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii 
unităților școlare

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar necuprins 
de institutii.

4.A.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) the Internet for pedagogical 
purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and materials for 
students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single-sex basic sanitation facilities; and 
(g) basic handwashing facilities (as per the WASH indicator definitions).

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to 
developing countries, in particular least developed countries, small island developing 
States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational 

training and information and communications technology, technical, engineering and 
scientific programmes, in developed countries and other developing countries

MEduN, 
MCercetInov, 

MMJS

MEduN, MCercetInov:Strategia națională privind 
internaționalizarea învățământului superior din România 
pentru perioada 2015 – 2025

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar necuprins 
de institutii.

4.B.1 Volume of official development assistance flows for scholarships by sector and type of 
study. INS 2017: MFP

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through 
international cooperation for teacher training in developing countries, especially least 

developed countries and small island developing States

MEduN, 
MCercetInov, 

MMJS

MEduN/MCercetInov:Strategia națională privind 
internaționalizarea învățământului superior din România 
pentru perioada 2015 – 2025

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar necuprins 
de institutii.

4.C.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; (b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper 
secondary education who have received at least the minimum organized teacher training (e.g. 
pedagogical training) pre-service or in-service required for teaching at the relevant level in a 
given country.

Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de 
pretutindeni

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MAI, 

MJ, 
MDRAPFE,MM;

MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS:-MM

Protocol on Water and Health;Water Convention and its 
Protocol;

MMJS - ANES: Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare

MMJS - ANES: Strategia naţională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 

INS/MMJS: Existenta sau inexistenta unui cadru legal care 
sa promoveze egalitatea si nediscriminarea intre sexe.

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality 
and non-discrimination on the basis of sex. INS 2017: MMJS(ANES)

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private 
spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation

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.

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MAI, MJ

MMJS - ANES: Strategia Națională  pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017
MEduN/MCercetInov: HOTĂRÂRE Nr. 1142 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016, a Planului naţional de acţiune 
2012 - 2014 şi a Planului naţional de acţiune 2015 - 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016
; Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare

MMJS - ANES: Strategia naţională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 

INS/MJ: Proportia femeilor si fetelor in varsta de 15 ani si 
peste, supuse violentei sexuale, de catre un partener intim, 
in ultimele 12 luni, pe grupe de varsta si locul faptei. (Idem 
INS/MS)
INS/MMJS:  Proportia femeilor si fetelor in varsta de 15 ani 
si peste, care traiesc in parteneriat, supuse violentei fizice, 
sexuale sau psihologice de catre un partener intim actual 
sau din trecut, in ultimele 12 luni, pe forme de violenta si 
grupe de varsta.

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to 
physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the 
previous 12 months, by form of violence and by age. INS 2017: MAI (IGP), MMJS (ANES)
5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by 
persons other than an intimate partner in the previous 12 months, by age and place of 
occurrence. INS 2017:  MAI(IGP), MMJS (ANES)

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female 
genital mutilation

Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, timpurii și 
forțate, cât și mutilarea genitală a femeilor

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MAI, MJ

MMJS - ANES: Strategia naţională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021; Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

INS/MS:  Procentul de fete si femei, in varsta de 15-49 de 
ani, care au suferit o mutilare/taiere genitala (FGM/C), pe 
grupe de varsta.
Indicatorul 5.3.1 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutii.

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 
and before age 18.
5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-49 years who have undergone female genital 
mutilation/cutting, by age. INS 2017: MS (INSP)

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public 
services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared 

responsibility within the household and the family as nationally appropriate

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

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MJ, 

MDRAPFE

MEduN/MCercetInov:Creșterea numărului de creșe și plată 
pentru îngrijitori în rural;  Creşterea gradului de participare a 
femeilor (ocupate în agricultura de subzistență/șomere/ 
aparţinând categoriei de populație activă şi neocupată) pentru 
participarea la servicii de educație timpurie antepreșcolară;

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location.

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership 
at all levels of decision-making in political, economic and public life

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

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MAI, 

MJ, MM; MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS:-MM

Protocol on Water and Health;                                                  
Water Convention and its Protocol                                                           

MMJS - ANES: Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare

MMJS - ANES: Strategia naţională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de institutii.

5.5.1 Proportion of seats held by women in national parliaments and local governments.
5.5.2 Proportion of women in managerial positions.

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as 
agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on 

Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome 
documents of their review conferences

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

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, MS, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MJ

MS: DECISION   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the National 
strategy- O.G. 1. Improvement of the health condition both of the woman and of the child- O.S. 1.2. Reduction of the number of unplanned pregnancies, of the incidence of abortion and of the rate of 
maternal mortality by abortion.

MS: Planul multianual integrat de promovare a sănătății și 
educație pentru sănătate

INS/MMJS: Proportia de femei in varsta de 15-49 de ani, 
care iau decizii informate proprii privind relatiile sexuale, 
utilizarea contraceptivelor si asistenta medicala 
reproductiva. (Idem INS/MS)
Indicatorul 5.6.2 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutii.

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 years who make their own informed decisions 
regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care. INS 2017: MS
5.6.2 Number of countries with laws and regulations that guarantee women aged 15-49 years 
access to sexual and reproductive health care, information and education. INS 2017: MS



5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access 
to ownership and control over land and other forms of property, financial services, 

inheritance and natural resources, in accordance with national laws

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MJ, 

MDRAPFE

INS/MADR: Procentul de persoane proprietare sau cu 
drepturi sigure asupra terenurilor agricole (din populatia 
agricola totala), pe sexe; si b) "Ponderea femeilor din 
randul proprietarilor sau a detinatorilor de drepturi asupra 
terenurilor agricole, pe tipuri de proprietate".

5.A.1 (a) Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over 
agricultural land, by sex; and (b) share of women among owners or rights-bearers of 
agricultural land, by type of tenure.  INS 2017: MADR
5.A.2 Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantees 
women’s equal rights to land ownership and/or control.
Indicatorul este prefigurat de INS, dar nu este cuprins de institutii.

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications 
technology, to promote the empowerment of women

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, MCSI

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

5.B.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex.

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of 
gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

MMJS, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, 
SdSCulte, MM; 

MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS:-MM

Protocol on Water and Health;                                                     
Water Convention and its Protocol                                                           

MMJS - ANES: Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare

MMJS - ANES: Strategia naţională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 

INS/MMJS: Procentul de tari cu sisteme de urmarire si 
acordare de alocatii publice pentru egalitatea dintre genuri 
si promovarea femeilor in functii de conducere.

5.C.1 Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender 
equality and women’s empowerment.  INS 2017: MMJS(ANES)

Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru 
toţi

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water 
for all

Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la 
prețuri accesibile pentru toți

MDRAPFE, MS, 
MM, MAP, MFin, 

MMJS

Protocol on Water and Health;                                Water 
Convention and its Protocol;                                         
Espoo Convention - Protocol on SEA  

DGEICP MS: DECISION   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the National 
strategy-  O.S . 7.4  Improvement of public  health services -Improving public health laboratory infrastructure at national and / or subnational involved in monitoring the quality of water (drinking and 

bathing)

MDRAPFE: Gradul de deservire a populaţiei de sistemul 
public de alimentare cu apă potabilă.

6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services. MDRAPFE: POIM 2014-
2020/AP 3

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and 
end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and 

those in vulnerable situations

Până în 2030, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 
pentru toți și eliminarea defecării în aer liber, acordând o atenție specială nevoilor 

femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile

MMJS, MDRAPFE, 
MS, MM, MAP, 

MFin;

Protocol on Water and Health;
Water Convention and its Protocol;
Espoo Convention - Protocol on SEA;

DGEICP MS: Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, Programul naţional de Monitorizare 
a factorilor determinanti din mediul de viata si munca 

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

6.2.1 Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-
washing facility with soap and water.

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and 
minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of 
untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally

Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 
deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor periculoase, 

înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și 
reutilizarea sigură la nivel global.

MAP, MM, MMJS, 
MDRAPFE

Protocol on Water and Health;   Water Convention and 
its Protocol    Espoo Convention - Protocol on SEA. 

DGEICP, DGDSCSP INS/MM, MAP: a) Procentul de apa uzata tratata sigur. b) 
Procentul de corpuri de apa receptoare cu o calitate 
satisfacatoare a apei.

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated.  INS 2017: MAP(ANAR)
6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water quality.  INS 2017: MAP(ANAR)

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure 
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and 

substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 
asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față 

deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de persoane care suferă de 
deficit de apă

MAP, MM, 
MEcon, MMJS, 

MDRAPFE

Protocol on Water and Health;                                          
Water Convention and its Protocol

IMS/MM, MAP: a) Procentul de modificare a eficientei de 
utilizare a apei in timp. b)  Procentul de resurse de apa 
totale disponibile utilizate, cu luarea in considerare a 
cerintelor ecologice referitoare la apa.

6.4.1 Change in water-use efficiency over time.  INS 2017: MAP(ANAR)
6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater 
resources.

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including 
through transboundary cooperation as appropriate

Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate 
nivelurile, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperarea transfrontalieră

MAP, MDRAPFE, 
MM

Protocol on Water and Health; Water Convention and its 
Protocol  Transboundary Watercourses and International 
Lakes (Water Convention); 
DGEICP: Espoo Convention - Protocol on SEA 

DGEICP:Convention on 
Environmental Impact 
Assessment in a 
Transboundary Context

DGEICP MM-DGEICP: Derularea procedurii transfrontiera conform prevederilor Conventiei Espoo, consultari transfrontiera INS/MM, MAP:  Gradul de implementare a gestionarii 
integrate a resurselor de apa (IWRM) (0-100).

6.5.1 Degree of integrated water resources management implementation (0-100).  INS 2017: 
MAP(ANAR)
6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water 
cooperation .  INS 2017: MAP(ANAR)

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, 
wetlands, rivers, aquifers and lakes

Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, 
păduri, zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri

MAP, MM, AP, 
MADR, MDRAPFE

Protocol on Water and Health;                                          
Water Convention and its Protocol;               
Watercourses and International Lakes (Water 
Convention);       

Directia Biodiversitate MADR: PNDR 2014-2020: sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite; P5 - M10 - Agromediu și climă (adaptarea la efectele schimbărilor climatice); sM13.1 - Plăți compensatorii în zona 
montană (se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone unde producția agricolă este afectată de condițiile climatice și de relief din cauza caracteristicilor de altitudine și pantă din zonele 

montane); M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor.
DG.Paduri: Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.                                     Indiferent de natura juridică  a proprietăţii (publică sau privată), pădurilor aflate în apropierea 
apelor de suprafaţă sau subterane (surse sau izvoare de apă potabilă, minerală), situate în zonele umede,  li se atribuie prin amenajamentele silvice funcţii de protecţie cărora le corespund măsuri de 

management specifice, ce se concretizează în restricţii la recoltarea și modul de recoltare a lemnului (restricţii ce pot ajunge până la interzicerea oricăror lucrări în suprafeţele respective).
 Astfel, zonarea funcțională care stă la baza elaborării amenajamentelor silvice, include în cadrul Grupei I. „Vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie” și următoarea subgrupă, pentru care 

enumerăm categoriile funcționale relevante:
Subgrupa 1.1. Păduri cu funcţii de protecţie a apelor 

1.1.b. Pădurile situate pe versanţii direcţi ai lacurilor de acumulare şi naturale 
1.1.d. Păduri din Lunca şi Delta Dunării (ostroave şi maluri fără zona dig-mal) şi cele situate de-a lungul râurilor neîndiguite 

1.1.e. Păduri situate în albia majoră a râurilor 
1.1.f. Păduri situate în zona dig - mal din Lunca Dunării şi din luncile râurilor interioare

INS/MM, MAP: Procentul de modificare a raspandirii 
ecosistemelor de apa in timp.

6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems over time.  INS 2017: MM

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing 
countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water 
harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse 

technologies

MM, MAP, 
MDRAPFE, 

MMACA, Mecon

Protocol on Water and Health;                                    
Water Convention and its Protocol;                          Water 
Convention and its Protocol  Transboundary 
Watercourses and International Lakes (Water 
Convention);                              

DGEICP IMS/MM, MAP: Cantitatea de apa si asistenta oficiala 
corespunzatoare pentru canalizare inclusa intr-un plan de 
cheltuieli coordonat de guvern.

6.A.1 Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a 
government-coordinated spending plan.  INS 2017: MAP(ANAR)

6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and 
sanitation management

Susținerea și fortificarea participării comunităților locale în îmbunătățirea 
managementului în domeniul apei și sanitației

MDRAPFE, MS, 
MM, MAP,

Aarhus Convention and its Protocol                                                       DGEICP MS: DECISION   No 1028 of 18 November 2014 on the approval of the National health strategy 2014 - 2020 and of the Action plan for the period 2014 - 2020 for the implementation of the National 
strategy- GO 3. Decrease growth rate of morbidity and mortality diseases and reducing the burden of noncommunicable their population through national programs, regional and local preventive health- 

OS 3..4. Protecting human health against environmental risks and O.S . 7.4  Improvement of public  health services -Improving public health laboratory infrastructure at national and / or subnational 
involved in monitoring the quality of water (drinking and bathing)

INS/MDRAPFE:  Procentul de unitati administrative locale 
cu politici si proceduri stabilite si operationale de 
participare a comunitatilor locale la gestionarea apei si a 
canalizarii.

6.B.1 Proportion of local administrative units with established and operational policies and 
procedures for participation of local communities in water and sanitation management.  INS 
2017: MDRAPFE

Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, 
durabil şi modern

Strategia UE 2020, MEner.: Romanian Energy Strategy for the period 2007-2020 updated for 2011-2020 MEner.: Romanian Energy Strategy 2017-2030 with prospects 
for 2050

MDRAPFE: POIM 2014-
2020

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și 
moderne

MEcon, MMJS, 
MDRAPFE

MDRAPFE: Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai 
bună a consumului de energie.
Indicatorii sunt prefigurati de catre INS dupa ONU, dar 
necuprinsi de institutii.

7.1.1 Proportion of population with access to electricity.
7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology.

MDRAPFE: POR 2014-
2020/AP 3

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix Până în 2030, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul 
energetic global

MEcon ,MM, 
MAP, MDRAPFE

Air Convention;Water Convention; Espoo Convention - 
Protocol on SEA                                   

Serviciul Schimbari 
Climatice;     
DGDSPSC

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

7.2.1 Renewable energy share in the total final energy consumption.

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice MEcon, MDRAPFE Serviciul Schimbari 
Climatice

INS/MEcon: Rata de imbunatatire a intensitatii energetice 
(%) masurate in functie de energia primara si PIB.

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP.  INS 2017: MEcon.

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research 
and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and 

cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and 
clean energy technology

MEcon, 
MDRAPFE, MM, 

MAP

Air Convention;
Water Convention;
Espoo Convention - Protocol on SEA;
DGEICP: Aarhus Convention and its Protocol

DGEICP: Convention on 
Environmental Impact 
Assessment in a 
Transboundary Context

Serviciul Schimbari 
Climatice,
DGEICP

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

7.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year starting in 2020 accountable towards 
the $100 billion commitment.

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and 
sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed 

countries, small island developing States and landlocked developing countries, in 
accordance with their respective programmes of support

MEcon INS/ME: Raportul dintre valoarea adaugata si utilizarea 
neta interna a energiei, pe industrii (Idem INS/MEcon).

7.B.1 Investments in energy efficiency as a percentage of GDP and the amount of foreign direct 
investment in financial transfer for infrastructure and technology to sustainable development 
services.  INS 2017: MDRAPFE

Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all

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

Strategia UE 2020

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in 
particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least 

developed countries

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

MEcon, MFin, 
MMJS, MDRAPFE

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita.

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological 
upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-

intensive sector

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

MEcon, MEduN, 
MCercetInov, 

MDRAPFE, MMJS

DGEICP:EU Ecolabel 
Regulation no. 66/2010

DGEICP;
 AFM

Idem 8.1. 8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person.

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job 
creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization 
and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to 

financial services

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

MEcon, 
MDRAPFE, 

MEduN, 
MCercetInov

DGEICP:EU Ecolabel 
Regulation no. 66/2010

DGEICP
AFM

INS/MMJS:  Ponderea fortei de munca informale in forta 
de munca non-agricola pe sexe.

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture employment, by sex.  INS 2017: 
MMJS

8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and 
production and endeavour to decouple economic growth from environmental 

degradation, in accordance with the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production, with developed countries taking the lead

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.

MEcon, MM, 
MAP, MDRAPFE, 

MADR

Water Convention;
Protocol on SEA;
Aarhus Convention and its Protocol;

DGEICP:EMAS 
Regulation 
no.1221/2009;
EU Ecolabel Regulation 
no. 66/2010

DGEICP MADR: PNDR 2014-2020 - Crearea de locuri de munca: sM4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor agricole, sM4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul 
pomicol, sM6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, sM6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

INS/MEcon:  Productivitatea resurselor (Idem INS/MFP). 8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP.  INS 
2017: MM, MADR
8.4.2 Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and 
domestic material consumption per GDP.

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and 
men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of 

equal value

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.

MMJS, MEcon, 
MADR, MDRAPFE

MMJS: Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 MMJS: Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2016- 
2020.

INS/MMJS: Rata somajului pe sexe, grupe de varsta si 
persoane cu dizabilitati.
Indicatorul 8.5.1 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de catre institutii.

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons 
with disabilities.
8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities.

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or 
training

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

MMJS, MTS, 
MEduN, 

MCercetInov, 
MDRAPFE, 
MMACA

MMJS:Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 
MTS-Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020

MMJS:Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2016- 
2020.

MTS:Planul național de acțiune pentru implementarea 
Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret

MDRAPFE: Tineri NEETs șomeri care, la încetarea calității 
de participant au un loc de muncă, inclusiv cei care 
desfășoară o activitate independentă (Idem INS).

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment or training. MDRAPFE: POCU 2014-
2020/ AP 1, AP 2

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery 
and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of 

child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child 
labour in all its forms

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.

MMJS, MTS, 
MEduN, 

MCercetInov, 
MADR, MDRAPFE, 
MMACA, MAI, MJ

MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020 
MMJS - ANPDCA: HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016, OG3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă - OS 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor

INS/MMJS:  Procentul si numarul de copii in varsta de 5-17 
ani care lucreaza, pe sexe si grupe de varsta.

8.7.1 Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and 
age.  INS 2017: MMJS

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all 
workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in 

precarious employment

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.

MMJS, MEcon, 
MADR, MDRAPFE, 

MAI

MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2021 INS/MMJS:  Ratele frecventei accidentelor de munca fatale 
si non-fatale, pe sexe si statul de migrant. (Idem INS/MS).
Indicatorul 8.8.2 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutii.

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and migrant status.  
INS 2017: MMJS, MS
8.8.2 Increase in national compliance of labour rights (freedom of association and collective 
bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual sources and national 
legislation, by sex and migrant status.  INS 2017: MMJS

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates 
jobs and promotes local culture and products

Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism 
durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale.

MEcon, MM, 
MAP, MDRAPFE, 

MCercetInov 
MMJS

DGEICP: EU Ecolabel 
Regulation no. 66/2010

DGEICP; Doar indicatorul 8.9.1 este prefigurat de catre INS dupa 
ONU, dar necuprins de institutii.

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate.
8.9.2 Number of jobs in tourism industries as a proportion of total jobs and growth rate of 
jobs, by sex.  INS 2017: MMJS, MDRAPFE

MDRAPFE: POR 2014-
2020

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand 
access to banking, insurance and financial services for all

Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde 
accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.

MFin, MDRAPFE, 
MCSI

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de institutii.

8.10.1 Number of commercial bank branches and automated teller machines (ATMs) per 
100,000 adults.
8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a bank or other financial 
institution or with a mobile-money-service provider.

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed 
countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related 

Technical Assistance to Least Developed Countries

MEcon; MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS:-MEcon

INS/MEcon: Ajutoare pentru angajamente comerciale sau 
plati (Idem INS/MFP).

8.A.1 Aid for Trade commitments and disbursements.  INS 2017: MFP, ME

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and 
implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization

MMJS, MTS Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

8.B.1 Total government spending in social protection and employment programmes as a 
proportion of the national budgets and GDP.  INS 2017: MMJS

Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation

Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile 
şi încurajarea inovaţiei

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and 
transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, 

with a focus on affordable and equitable access for all

Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 
regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți

MTrans, 
MDRAPFE, 

MEcon, MMJS, 
MAP

Water Convention;
Espoo Convention - Protocol on SEA;
MAP: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

DGEICP MAP: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii; HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

ANPM: Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM)

MAP: Planul de Management al Riscului la  Inundații -proiect 
de HG -in procedură de avizare interministeriala

APM Covasna -„CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored 
Ecological solutions for Value added, socially inclusivE 

Regeneration in Cities”, impreuna cu Primaria Sf. Gheorghe, in 
cadrul programului European Orizont 2020

INS/MTransp: Volumul de pasageri si de marfa, pe moduri 
de transport.
Indicatorul 9.1.1 este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutii.

9.1.1 Proportion of the rural population who live within 2 km of an all-season road.  INS 2017: 
MDRAPFE
9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport.  INS 2017: MT

ANPM: Contractul de 
finantare 

nerambursabilă 
retrospectivă cu nr. 

970/321/19.08.2016, 
SMIS 59933

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise 
industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national 

circumstances, and double its share in least developed countries

Promovarea industrializării incluzive și durabile și, până în 2030, sporirea semnificativă a 
ratei de ocupare și a Produsului Intern Brut în industrie, în conformitate cu 

circumstanțele naționale, și dublarea acestei cote în țările cel mai puțin dezvoltate

MEcon, MMACA, 
MDRAPFE

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP and per capita.
9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total employment.

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in 
developing countries, to financial services, including affordable credit, and their 

integration into value chains and markets

Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în special din țările 
în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea 

acestora în lanțuri valorice și piețe externe

MEcon, 
MDRAPFE, MF

INS/MEcon: a) Ponderea procentuala a industriilor mici din 
valoarea adaugata a industriei totale. b) Procentul 
industriilor mici care au contractat un imprumut sau o 
linie de credit.

9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry value added.  INS 2017: MEC
9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit.  INS 2017: MEC-IMM



9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with 
increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally 

sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in 
accordance with their respective capabilities

 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni 
durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și 
proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu 

capacitățile respective ale acestora.

MEcon, MM, 
MAP, MDRAPFE 

Air Convention;
Water Convention;
Espoo Convention - Protocol on SEA; 
Industrial Accidents Conventions; Protocol on Pollutant 
Release and Transfer Registers
DGEICP: Stockholm Convention on POPS

DGEICP: Emissions of air 
pollutants EU 
legislation,   Persistent 
organic pollutants 
(POPs) EU Regulation, 
Industrial Accidents EU 
legislation

Serviciul Schimbari 
Climatice;                                            
DGEICP

DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP 

IMS/MM, MAP: Emisii de CO2 pe unitatea de valoare 
adaugata.

9.4.1 CO2 emission per unit of value added.  INS 2017: MM

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors 
in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging 
innovation and substantially increasing the number of research and development 

workers per 1 million people and public and private research and development 
spending

Intarirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 
industriale în toate țările, în special țările în curs de dezvoltare, până în 2030; 

încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și 
dezvoltare la 1 milion de locuitori și a cheltuielilor publice și private de cercetare și 

dezvoltare

MEduN, 
MCercetInov, 

MEcon, MMJS

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP.
9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants.

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries 
through enhanced financial, technological and technical support to African countries, 

least developed countries, landlocked developing countries and small island developing 
States

MEcon, Mtransp, 
MCSI, MM, MAP, 

MEduN, 
MCercetInov,MCP

DS:-MM

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers;
Air Convention;Water Convention;
Espoo Convention - Protocol on SEA;
Aarhus Convention and its Protocol

DGEICP;  INS/MTransp:  Sustinerea oficiala internationala totala 
(asistenta oficiala pentru dezvoltare plus alte fluxuri 
oficiale) pentru infrastructura (Idem INS/MDRAPFE)

9.A.1 Total official international support (official development assistance plus other official 
flows) to infrastructure.  INS 2017: MDRAPFE, MT

9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing 
countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial 

diversification and value addition to commodities

MEcon Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

9.B.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added.

9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive 
to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries 

by 2020

Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și 
promovarea accesului universal la internet în țările slab dezvoltate până în 2020

MCSI INS/MCSI: Procentul de populatie care beneficiaza de o 
retea de telefonie mobila, pe tehnologii.

9.C.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology.

Goal 10 Reduce inequality within and among countries Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of 

the population at a rate higher than the national average
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
MMJS, MDRAPFE, 

MFP
Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per capita among the bottom 40 per 
cent of the population and the total population.

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, 
irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other 

status

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

MMJS, MM, MAP, 
MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS

The Protocol on Water and Health Idem 10.1. 10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median income, by age, sex and 
persons with disabilities.

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating 
discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, 

policies and action in this regard

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.

Idem 10.1. 10.3.1 Proportion of the population reporting having personally felt discriminated against or 
harassed within the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited 
under international human rights law.  INS 2017: MAI (IGP), MJ (CSM)

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively 
achieve greater equality

Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in scopul 
realizarii progresive a unei egalități sporite

MMJS, MFP, MM;
MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS:-MM

Aarhus Convention and its Protocol DGEICP Idem 10.1. 10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social protection transfers.

10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and 
strengthen the implementation of such regulations

Perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare globale și 
consolidarea implementării acestor reglementări

MFP INS/MFP: Adoptarea unei taxe pe tranzactii comerciale 
(taxa Tobin) la nivel mondial.

10.5.1 Financial Soundness Indicators.  INS 2017: BNR, MFP

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making 
in global international economic and financial institutions in order to deliver more 

effective, credible, accountable and legitimate institutions

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

MEcon, MFP, MJ INS:  Procentul membrilor si a drepturilor de vot ale tarilor 
in curs de dezvoltare in organizatiile internationale.

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing countries in international 
organizations.

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, 
including through the implementation of planned and well-managed migration policies

Facilitarea migrației și mobilității ordonate, sigure, reglementate și responsabile a 
persoanelor, inclusiv prin implementarea unor politici de migrație planificate și bine 

gestionate

MMJS,  MAI INS/MAI:  Numarul de victime detectate si nedetecate ale 
traficului cu carne vie la o populatie de 100 000 pe sexe, 
grupe de varsta si forma de exploatare (Idem INS/MJ).
INS/MMJS: a). Costul recrutarii suportat de angajat ca 
procent din venitul anual castigat in tara de destinatie. b). 
Indicele politicii de migrare internationale

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a proportion of yearly income earned in 
country of destination.  INS 2017: MMJS (ANOFM)
10.7.2 Number of countries that have implemented well-managed migration policies.  INS 
2017: MMJS(ANOFM)

10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, 
in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization 

agreements

MEcon, INS/MFP: Ponderea liniilor tarifare aplicate importurilor 
din tarile cel mai putin dezvoltate/in curs de dezvoltare cu 
tarif zero.

10.A.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least developed countries and 
developing countries with zero-tariff.  INS 2017: MFP, BNR

10.b Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct 
investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, 

African countries, small island developing States and landlocked developing countries, 
in accordance with their national plans and programmes

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

10.B.1 Total resource flows for development, by recipient and donor countries and type of flow 
(e.g. official development assistance, foreign direct investment and other flows).

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and 
eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent

MMJS INS/MFP: Costuri de efectuare a platii ca procent din suma 
remisa.

10.C.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted.  INS 2017: MFP

Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 
tuturor, sigure, reziliente şi durabile

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic 
services and upgrade slums

Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri 
accesibile și modernizarea cartierelor sărace

MAP, MDRAPFE, 
MM, MMJS, 

MEcon

Water Convention; Transport, Health and Environment 
Pan-European Programme; 
Protocol on SEA; 
Protocol on Water and Health; 

DGEICP;                                                                             
Serviciul Schimbari 
Climatice

INS/MDRAPFE: Ponderea populatiei rurale care traieste pe 
raza a 2 km de un drum rural permanent.

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate 
housing.  INS 2017: MDRAPFE

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport 
systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with 
special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, 

persons with disabilities and older persons

Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 
accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin 

extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor 
aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate

MTransp, 
MMPFPSPV, 

MDRAPFE, MM, 
MAP, MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS:-MM

Water Convention; Transport, Health and Environment 
Pan-European Programme; 
Protocol on SEA; 
Protocol on Water and Health; 

DGEICP, Serviciul 
Schimbari Climatice

INS/MTransp: Proportia de populatie care beneficiaza de 
un acces adecvat la transport public, dezagregata de grupe 
de varste, sexe si persoane cu dizabilitati (Idem 
INS/MDRAPFE).
MDRAPFE: Pasageri transportati in transportul public 
urban în România.

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and 
persons with disabilities.  INS 2017: MDRAPFE, MT

MDRAPFE: POR 2014-
2020

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, 
integrated and sustainable human settlement planning and management in all 

countries

Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru 
planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane în toate 

țările.

MDRAPFE, MM, 
MAP, MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS:-MM

DGEICP;                                                                         
DGDSCSP

INS/MDRAPFE: a) Raportul dintre rata consumului de 
terenuri si rata de crestere a populatiei. b)  Procentul de 
orase cu o structura de participare directa a societatii civile 
la planificarea si managementul urban, care functioneaza 
regulat si democratic.

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth rate.  INS 2017: MDRAPFE
11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban 
planning and management that operate regularly and democratically.  INS 2017: MDRAPFE

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural 
mondial.

MCercetInov MM, 
MAP, MDRAPFE, 

MADR

Directia Biodiversitate MADR: PNDR 2014-2020: sM7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural   
MCIN - Propuneri de politici publice                        - PPP privind digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României (care a stat la baza inițierii HG 1676/ 2008 privind 
aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea                                          - PPP privind creșterea calității vieții în mediul rural și mic urban din perspectiva 
serviciilor culturale (care a fundamentat o serie de modificări și completări ale OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale și a stat la baza inițierii, pe 
parcursul anului 2007, a Programului prioritar național pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul 
rural și mic urban); Bibliotecii Digitale a României);                       -PPP privind redefinirea statutului instituțiilor de spectacole sau concerte și definirea statutului companiilor de spectacole sau concerte pe 
fondul clarificării organizării și funcționării acestora, precum și a activității de impresariat artistic (prevederile PPP au fost preluate de OG 21 / 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic).

MCIN Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-
2020 (SCPN 2016-2020) prezent pusă în consultare publică.

INS/MDRAPFE: Ponderea din bugetul national (sau 
municipal) care este dedicata prezervarii, protejarii si 
conservarii mostenirii naturale culturale nationale, inclusiv 
a siturilor patrimoniale internationale.

11.4.1 Total expenditure (public and private) per capita spent on the preservation, protection 
and conservation of all cultural and natural heritage, by type of heritage (cultural, natural, 
mixed and World Heritage Centre designation), level of government (national, regional and 
local/municipal), type of expenditure (operating expenditure/investment) and type of private 
funding (donations in kind, private non-profit sector and sponsorship).  INS 2017: MCIN

MDRAPFE: POR 2014-
2020

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected 
and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic 

product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on 
protecting the poor and people in vulnerable situations

Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de 
persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu 
Produsul Intern Brut la nivel global, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de 

apă, cu un accent pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile

MS, MAI, MM, 
MAP, MMJS, 

MDRAPFE

DGEICP: Air convention;
Stockholm Convention on POPs

Air Quality EU 
legislation, Emissions of 

air pollutants EU 
legislation,   Persistent 

organic pollutants 
(POPs) EU Regulation

DGEICP;                                                                         
DGDSCSP

MS: Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, Programul naţional de Monitorizare 
a factorilor determinanti din mediul de viata si munca 

INS/MAI: Numarul de decese, persoane disparute, ranite, 
reasezate sau evacuate din cauza calamitatilor la 100 000 
de persoane.

11.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 
people.  INS 2017: MAI (IGSU)
11.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global GDP, including disaster damage to 
critical infrastructure and disruption of basic services.  INS 2017: MAI (IGSU)

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by 
paying special attention to air quality and municipal and other waste management

Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în 
orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării 

deșeurilor municipale și de alt tip

MM, MAP, 
MDRAPFE, MS

DGEICP: Air convention;
Stockholm Convention on POPs

Air Quality EU 
legislation, Emissions of 

air pollutants EU 
legislation,   Persistent 

organic pollutants 
(POPs) EU Regulation

DGEICP;                                                                         
DGDSCSP;

MS: Idem
APM Bucureşti: ,,Evaluarea si remedierea independenta a siturilor contaminate din industria petrochimica din Romania"-Programul de Asistenta Tehnica al Agentiei Federale de Mediu din Germania            

DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP 

INS/MM, MAP: a) Procentul de deseuri solide urbane 
colectate regulat si cu o eliminare finala adecvata in raport 
cu deseurile totale generate de orase. b) Nivelurile medii 
anuale de pulberi in suspensie (adica PM2.5 si PM10) din 
orase (populatie ponderata).

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge 
out of total urban solid waste generated, by cities.  INS 2017: MM (ANPM)
11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities 
(population weighted).  INS 2017: MM

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public 
spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities

Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și 
accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități

MDRAPFE, MM, 
MAP, MMJS

Air Convention;                                                                                     
Water Convention;                                                                                
Transport, Health and Environment Pan-European 
Programme;                                                                                   
Protocol on SEA;                                                                                                                                                                
Protocol on Water and Health

DGEICP;                                           
Directia 
Biodiversitate;                                                 
AFM               

MADR: PNDR 2014-2020:
M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER;
M07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

INS/MAI:  Proportia de femei supuse hartuirii fizice sau 
sexuale, pe faptuitori si locul faptei (ultimele 12 luni, Idem 
INS/MMJS).
INS/MADR: Ponderea medie a suprafetei construite a 
oraselor care este deschisa utilizarii publice pentru toti, 
dezagregata pe grupe de varsta, sexe si persoane cu 
dizabilitati (Idem INS/MDRAPFE).
MDRAPFE: Spații verzi în municipiile reședință de județ.

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, by 
sex, age and persons with disabilities.  INS 2017: MDRAPFE, MADR
11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability 
status and place of occurrence, in the previous 12 months.  INS 2017: MAI(IGP), MJ(CSM)

MDRAPFE: POR 2014-
2020

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban 
and rural areas by strengthening national and regional development planning

MDRAPFE, 
MEcon, MADR, 

MM, MAP, 
MCercetInov 

MMJS,Mtransp

Air Convention;Transport, Health and Environment Pan-
European Programme;
Protocol on SEA;Water Convention; 
Protocol on Water and Health; 
Aarhus Convention. 

Air Quality EU 
legislation, Emissions of 
air pollutants EU 
legislation

DGEICP;            
Serviciul Schimbari 
Climatice;                  
AFM     

DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP 

INS/MDRAPFE: Orase cu peste 100 000 de locuitori care 
implementeaza planuri de dezvoltare urbana si regionala, 
care integreaza proiectii ale populatiei si necesarul de 
resurse.

11.A.1 Proportion of population living in cities that implement urban and regional 
development plans integrating population projections and resource needs, by size of city.  INS 
2017: MDRAPFE

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting 
and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, 
mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and 

implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, 
holistic disaster risk management at all levels

MDRAPFE,  MAI, 
MCercetInov, 

MEcon, Mtransp, 
MM, MAP 

Transport, Health and Environment Pan-European 
Programme; Water Convention;                                                                            
Air Convention; Protocol on SEA;                                                                                                                             
Protocol on Water and Health
Industrial Accidents Convention
Espoo Convention and its Protocol
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

 Protocol on Strategic 
Environmental 
Assessment to the 
Convention on 
Environmental Impact 
Assessment in a 
Transboundary Context

DGEICP;                                                           
Serviciul Schimbari 
Climatice;                                                      
ANM;                                 
AFM ?                                                

DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP 

INS/MDRAPFE: Procentul de orase care implementeaza 
strategii de reducere a riscurilor si de rezilienta armonizate 
cu cadrele internationale acceptate (cum ar fi succesorul la 
Cadrul Hyogo de actiune privind reducerea riscurilor unor 
dezastre), care include grupurile marginalizate si 
vulnerabile, in ceea ce priveste proiectarea, implementarea 
si monitorizarea.
MDRAPFE: Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație 
care beneficiază de măsuri de protecție împotriva 
inundațiilor.

11.B.1 Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction 
strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
11.B.2 Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies.  INS 
2017: MDRAPFE

MDRAPFE: POIM 2014-
2020/ AP 5

11.c Support least developed countries, including through financial and technical assistance, 
in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

Stimularea conexiunilor pozitive economice, sociale și de mediu între localitățile urbane, 
periurbane și rurale prin intarirea planificării la nivel național și regional.

MDRAPFE,  
MEcon, MDRAPFE

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

11.C.1 Proportion of financial support to the least developed countries that is allocated to the 
construction and retrofitting of sustainable, resilient and resource-efficient buildings utilizing 
local materials.  INS 2017: MDRAPFE

Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile
12.1 Implement the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 

Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the 
lead, taking into account the development and capabilities of developing countries

Implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de consum și 
producție durabile, toate țările luând măsuri, în frunte cu țările dezvoltate, ținând cont 

de dezvoltarea și capacitățile țărilor în curs de dezvoltare

MM, MAP, 
MEcon, MADR, 

Mtransp, 
MDRAPFE, 

MEduN, 
MCercetInov

DGEICP:EU Ecolabel 
Regulation no. 66/2010

Serviciul Dezvoltare 
Durabilă și Economie 
Verde
DGEICP

INS/MDRAPFE: Numarul de tari cu planuri de actiune 
nationale de productie si consum (PCD) sau cu PCD 
conceput ca o prioritate sau o tinta a politicilor nationale.

12.1.1 Number of countries with sustainable consumption and production (SCP) national 
action plans or SCP mainstreamed as a priority or a target into national policies.  INS 2017: 
MDRAPFE

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale MM, MAP, 
MEcon, MADR, 

Mtransp, 
MDRAPFE, 

MEduN, 
MCercetInov, 

ANRM

Protocol on SEA;
Pan - European Strategic Framework for Greening the 
Economy;
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

DGEICP:EU Ecolabel 
Regulation, EU EMAS 
Regulation

DGEICP; DGDSCSP; 
Directia Biodiversitate
DGDSCSP

MADR: PNDR 2014-2020:
sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite

M10 - Agromediu și climă;
M11 - Agricultură ecologică;

M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor;

DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii ;HOTĂRÂRE 846.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

DMRISG: Planul de Management al Riscului la  Inundații -
proiect de HG -in procedură de avizare interministeriala

Doar indicatorul 12.2.1 este prefigurat de catre INS dupa 
ONU, dar necuprins de institutii.

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP.  INS 
2017: MM, MADR
12.2.2 Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and 
domestic material consumption per GDP.

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and 
reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses

Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial 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.

MADR, MEcon, 
MM, MAP, 
MDRAPFE

MADR: PNDR 2014-2020 - indirect prin modernizarea și îmbunătățirea productivitatii și competitivitatii în sectorul agro-alimentar: sM4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole, sM 4.1a - Invesții 
în exploatații pomicole, sM4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole, sM4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

INS/MADR:  Indicele global al pierderilor alimentare 
(GFLI).

12.3.1 Global food loss index.  INS 2017: MADR



12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes 
throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and 

significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse 
impacts on human health and the environment

Până în 2020, realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și a tuturor 
deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora, în conformitate cu cadrele convenite 
la nivel internațional, și reducerea semnificativă a emisiilor acestora în aer, apă și sol, în 
scopul de a reduce la minimum efectele adverse ale acestora asupra sănătății umane și 

a mediului.

MM, MAP, MS, 
MEcon, MADR, 

MDRAPFE

European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP);
Air Convention;
ICP Waters;
Industrial Accidents Convention;
DGEICP:Stockholm Convention;
DMRIG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks;

DGEICP: Air Quality EU 
legislation, Emissions of 
air pollutants EU 
legislation,   Industrial 
Accidents EU legislation, 
Persistent organic 
pollutants (POPs) EU 
Regulation

DGEICP;                                              
DGDSCSP;                                                               
Serviciul Schimbari 
Climatice;                                                   
AFM   

MADR: PNDR 2014-2020:
sM4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole (reducerea amprentei GES și amoniac)

sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite (stocarea carbonului în biomasa vegetală)
M11 - Agricultură ecologică (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră )

MAP: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii ;HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

APM Cluj - Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase / Fondul pentru Relaţii Bilaterale, in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-
2014, Programul RO04-Reducerea substanţelor periculoase APM Cluj - Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in 

judeţul Cluj/Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, Programul RO04-Reducerea substanţelor periculoase

MS: Strategia națională si planul național de gestionare a 
deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

APM Bucureşti: Sistem-cadru de luare a deciziilor pentru 
gestionarea în siguranță a mercurului și deșeurilor de mercur în 

România "Programului Life Guvernanta si Informare
MM-DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 

CLRTAP

INS/MM, MAP: a) Numarul partilor la acorduri de mediu 
multilaterale internationale privind substantele chimice si 
deseurile periculoase care isi respecta angajamentele si 
obligatiile de transmitere a informatiilor conform 
dispozitiilor fiecarui acord relevant (Idem INS/MDRAPFE). 
b) Tratarea deseurilor, generarea de deseuri periculoase, 
gestionarea deseurilor periculoase, pe tipuri de 
tratamente.

12.4.1 Number of parties to international multilateral environmental agreements on 
hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obligations in 
transmitting information as required by each relevant agreement.  INS 2017: MM(ANPM), 
MDRAPFE
12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated, by 
type of treatment.  INS 2017: MM(ANPM)

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling 
and reuse

Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, 
reciclare și reutilizare.

MM, MAP, 
MEcon, MADR, 

MDRAPFE

DGDSCSP MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020 in mod direct INS/MM, MAP:  Rata de reciclare nationala, tone de 
material reciclat.
MDRAPFE: Rata de reciclare a deșeurilor menajere și 
similare. Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de 
reciclare a deșeurilor.

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled.  INS 2017: MM(ANPM) MDRAPFE: POIM 2014-
2020/AP 3

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting 

cycle

Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte 
practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare.

MEcon, MM, 
MAP, Mtransp, 

MADR

EMAS, ETAP, DGEICP: 
EU Ecolabel

DGEICP;                                                              
DGDSCSP;                                              
Serviciul Dezvoltare 
Durabilă și Economie 
Verde;                                   

MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020 in mod direct INS/MDRAPFE: Numarul de companii care publica 
rapoarte de durabilitate.

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports.  INS 2017: MDRAPFE

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national 
policies and priorities

Promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu politicile și 
prioritățile naționale.

MM, MAP, MFP, 
MDRAPFE, ANAP

Directive 
2014/24/EU on public 

procurement

Serviciul Dezvoltare 
Durabilă și Economie 
Verde;                                     

Legea 69/2016 privind Achizitiile Publice Verzi Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public procurement policies and action 
plans.

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness 
for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

 Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie 
sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil de viață în armonie cu natura.

MM, MAP, 
MEduN, 

MCercetInov, 
MEcon - ANPC, 

MDRAPFE

Aarhus Convention and its Protocol DGEICP; AFM? 
ANPM?

INS/MEduN, MCercetInov: Procentul de institutii 
educationale cu programe de educatie formale si 
informale privind dezvoltarea durabila si stilul de viata.

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable 
development (including climate change education) are mainstreamed in (a) national education 
policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment.  INS 2017: MEN

12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to 
move towards more sustainable patterns of consumption and production

MEcon, MEduN, 
MCercetInov,

Indicatorul este prefigurat de catre INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de catre institutii.

12.A.1 Amount of support to developing countries on research and development for 
sustainable consumption and production and environmentally sound technologies.  INS 2017: 
MM

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for 
sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

MEcon, MM, 
MAP, 

MCercetInov, 
MMJS, MADR, 

MDRAPFE

MADR: PNDR 2014-2020:
sM6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

sM6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
sM7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

APM Satu Mare - CORIDOR VERDE FĂRĂ FRONTIERE - 
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural din zona transfrontaliera „Somesul 
inferior” prin incurajarea turismului ecologic, activitatilor 

educative legate de mediu, ca alternative pentru dezvoltarea 
comunitatii si integrarea experientelor practice in programele 

didactice.  - PE DOUĂ ROŢI ÎN SĂTMAR, PESTE GRANIŢĂ - 
încurajarea ecoturismului, promovarea transportului alternativ, 

toate acestea având un efect pozitiv asupra populaţiei locale, 
prin prisma comportamentului şi atitudinii faţă de mediu.

INS/MFP: Fluxuri reziduale generate de PIB-ul turistic 
direct.

12.B.1 Number of sustainable tourism strategies or policies and implemented action plans 
with agreed monitoring and evaluation tools.  INS 2017: MDRAPFE

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by 
removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by 
restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to 
reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and 

conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their 
development in a manner that protects the poor and the affected communities

MEcon, MFP, 
MM, MAP, MMJS, 

MDRAPFE

INS/MFP:  Cantitatea de subventii pe combustibilii solizi, 
pe unitatea de PIB (productie si consum), si ca proportie 
din cheltuielile nationale totale pentru combustibili fosili.

12.C.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production and consumption) and as a 
proportion of total national expenditure on fossil fuels.  INS 2017: MFP

Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts (Acknowledging that the 
United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for 

negotiating the global response to climate change)

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

UNFCCC

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural 
disasters in all countries

Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele 
naturale în toate țările.

MM, MAP, MAI, 
MEcon, MADR, 

MDRAPFE,Mtrans
p

Air Convention’s Gothenburg Protocol;
Water Conventions; Protocol on SEA;
 Industrial Accidents Convention;
DGEICP: UNFCCC- Convention on climate change;
DMRISG:  Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks;

Serviciul Schimbari 
Climatice,                                
DGEICP  

MADR: sM17.2 - Fonduri Mutuale (stabilizarea activitatii și producției prin primirea de compensații financiare pentru pierderile economice cauzate de către fenomenele climatice nefavorabile, bolile 
animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidente de mediu)

DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii; HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung

DMRISG: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de management al riscului la inundaţii; HOTĂRÂRE 

846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

INS/MAI: Numarul de decese, persoane disparute, raniti, 
reasezate sau evacuate datorita calamitatilor la 100 000 
de persoane.

13.1.1 Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies.  INS 
2017: MDRAPFE
13.1.2 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 
people.

13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri 
naționale.

MM, MAP, Serviciul Schimbari 
Climatice

indicatorul este prefigurat de catre INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de institutii.

13.2.1 Number of countries that have communicated the establishment or operationalization 
of an integrated policy/strategy/plan which increases their ability to adapt to the adverse 
impacts of climate change, and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions 
development in a manner that does not threaten food production (including a national 
adaptation plan, nationally determined contribution, national communication, biennial update 
report or other).

13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate 
change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning

Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind 
atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

MM, MAP, 
MEduN, 

MCercetInov, MAI, 
MADR,Mtransp, 

MDRAPFE 

Protocol on SEA; 
Air Convention’s; 
Gothenburg Protocol; 
Aarhus Convention; 
Industrial Accidents Convention;
DGEICP: UNFCCC - Convention on Climate Change;
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks;

Serviciul Schimbari 
Climatice;                    
DGEICP  

MADR: PNDR 2014-2020: M01 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare 
APM Sibiu - Proiect ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”,  finanțat  prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European, Granturile SEE 2009 – 2014, cofinanţat de Ministerul Mediului, în cadrul 

Programului RO07 – Adaptarea la schimbări climatice

APM Satu Mare - CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT 
PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR ŞI 

MANAGEMENTUL DEZASTRELOR - Imbunatatirea prevenirii 
riscurilor si gestionarii dezastrelor prin cooperare si  cresterea 

nivelului de siguranta a cetatenilor regiunii transfrontaliere  
APM Sibiu - Schimb de bune practici în domeniul mediului 

pentru creșterea calității vieții în orașe inteligente  Sibiu (RO) și 
Vestfold (NO). Vulnerabilități ale schimbărilor climatice la 

nivelul comunităților locale din Regiunea 7 Centru. Modele de 
bună practică în sectorul Infrastructură/Construcții/Planificare 

urbană/Sursa de finanțare: Mecanismul SEE 2009-2014 
finanțat din Fondul Bilateral - Programul RO 07 Adaptarea la 

schimbările climatice 

Idem 13.3.1 Number of countries that have integrated mitigation, adaptation, impact reduction and 
early warning into primary, secondary and tertiary curricula.
13.3.2 Number of countries that have communicated the strengthening of institutional, 
systemic and individual capacity-building to implement adaptation, mitigation and technology 
transfer, and development actions.

13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly 
$100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing 

countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on 
implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its 

capitalization as soon as possible

MM, MAP, Serviciul Schimbari 
Climatice

Idem 13.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year starting in 2020 accountable 
towards the $100 billion commitment.

13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning 
and management in least developed countries and small island developing States, 

including focusing on women, youth and local and marginalized communities

MM, MAP,  MMJS Serviciul Schimbari 
Climatice

Idem 13.B.1 Number of least developed countries and small island developing States that are 
receiving specialized support, and amount of support, including finance, technology and 
capacity-building, for mechanisms for raising capacities for effective climate change-related 
planning and management, including focusing on women, youth and local and marginalized 
communities.

Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development

Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular 
from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution

Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, 
în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu 

nutrienți

MM, MAP, 
MDRAPFE, 

MEcon, Mtransp

Air Convention;                                                                 
Water Convention;                                                              
Water and Health;                                                          ICP 
Waters                                                                                                                                                                  

DGEICP                                                             INS/MM, MAP: Indicator mixt privind utilizarea eficienta a 
azotului.

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic debris density.  INS 2017: 
MM(ANPM)

MDRAPFE: POPAM 2014-
2020

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid 
significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action 

for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans

Până în 2020, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale, pentru 
a evita impactele negative semnificative, inclusiv prin consolidarea rezistenței acestora, 

și luarea de măsuri pentru restaurarea acestora, pentru a avea oceane sănătoase și 
productive

MM, MAP, 
MDRAPFE, 
Mtransp

INS/MDRAPFE: Procentul de dezvoltare costala si marina 
cu planuri de gestionare costala integrata/planificare 
spatiala maritima formulate sau implementate (care sunt 
armonizate, dupa caz), pe baza unei abordari ecosistemice, 
care creeaza comunitati umane si ecosisteme durabile si 
asigura o distributie echitabila a beneficiilor si o munca 
decenta.

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones managed using ecosystem-based 
approaches.  INS 2017: MM

MDRAPFE: POPAM 2014-
2020

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced 
scientific cooperation at all levels

Minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor, inclusiv prin cooperare 
științifică sporită la toate nivelurile

MM, MAP, 
MEduN, 

MCercetInov

INS/MDRAPFE:  Aciditatea marina medie (pH-ul) masurata 
intr-o serie convenita de statii de esantionar.

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative sampling 
stations.  INS 2017: MM

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and 
unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based 

management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least 
to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological 

characteristics

Până în 2020, reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv, 
ilegal, nedeclarat și nereglementat și a practicilor de pescuit distructive, și 

implementarea planurilor de management bazate pe știință, pentru a restabili stocurile 
de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la nivelurile care ar asigura un 

randament maxim durabil, după cum este determinat de caracteristicile biologice ale 
acestora

MM, MAP, MADR, 
MDRAPFE

INS/MDRAPFE:  Proportia de stocuri de peste cu niveluri 
sustenabile din punct de vedere biologic.

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels.  INS 2017: MADR

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with 
national and international law and based on the best available scientific information

Până în 2020, conservarea a cel puțin 10 la sută din zonele costale și marine, în 
conformitate cu legislația națională și internațională și în baza celor mai bune evidențe 

științifice disponibile

MM, MAP, 
MDRAPFE, 

MEduN, 
MCercetInov

INS/MM, MAP: Acoperirea suprafetelor protejate in raport 
cu suprafetele marine.

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas.  INS 2017: MM(ANPM)

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity 
and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and 

unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that 
appropriate and effective special and differential treatment for developing and least 

developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries 
subsidies negotiation (Taking into account ongoing World Trade Organization negotiations, the Doha 

Development Agenda and the Hong Kong ministerial mandate.)

Până în 2020, interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului care contribuie la 
capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, eliminarea subvențiilor care contribuie la 

pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și abținerea de la introducerea unor 
subvenții noi de acest tip, recunoscând că tratamentul adecvat și eficient, special și 
diferențiat pentru țările cel mai puțin dezvoltate ar trebui să fie o parte integrantă a 
negocierii subvențiilor pentru pescuit in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

MEcon, MADR, 
MM, MAP

INS/MADR:  Valoarea in dolari a subventiilor negative 
pentru pescuit comparativ cu referinta 2015.

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation of international instruments 
aiming to combat illegal, unreported and unregulated fishing.

14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States and least 
developed countries from the sustainable use of marine resources, including through 

sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism

Până în 2030, creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare mici și țările cel 
mai puțin dezvoltate, din utilizarea durabilă a resurselor marine, inclusiv prin 

gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de insittutii.

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small island developing States, least 
developed countries and all countries.

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine 
technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission 

Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean 
health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of 
developing countries, in particular small island developing States and least developed 

countries

MEduN, 
MCercetInov, 

MM, MAP,

INS/MEduN, MCercetInov:  Alocarea bugetului pentru 
cercetare in domeniul tehnologiei marine ca procent din 
bugetul total pentru cercetare (Idem INS/MFP).

14.A.1 Proportion of total research budget allocated to research in the field of marine 
technology.  INS 2017: MEN (ANCSI)

14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets MEcon, MADR, 
MM, MAP, 
MDRAPFE, 

MMACA, MAP

INS/MADR:  Proportia din productia piscicola nationala, 
pe tari, care sunt capturi, pe firme de pescuit mici-medii 
sau progresele inregistrate, pe tari, in adoptarea si 
implementarea unui cadru legal/de reglementare 
/politic/institutional, care recunoaste si protejeaza 
drepturile de acces ale firmelor de pescuit mici.

14.B.1 Progress by countries in the degree of application of a 
legal/regulatory/policy/institutional framework which recognizes and protects access rights for 
small-scale fisheries.  INS 2017: MADR(ANPA)

MDRAPFE: POPAM 2014-
2020

14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by 
implementing international law as reflected in the United Nations Convention on the 

Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and 
sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The 

future we want”

MM, MAP Directia Biodiversitate Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de insittutii.

14.C.1 Number of countries making progress in ratifying, accepting and implementing through 
legal, policy and institutional frameworks, ocean-related instruments that implement 
international law, as reflected in the United Nation Convention on the Law of the Sea, for the 
conservation and sustainable use of the oceans and their resources.

Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 

degradation and halt biodiversity loss

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



15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and 
inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, 

mountains and drylands, in line with obligations under international agreements

Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de 
apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, 

munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile 
internaționale

MM, MAP, 
MEcon, MADR, 

Mtransp, ANRM, 
MDRAPFE

 Convention on Biological Diversity;
 Ramsar Convention;
Water Convention;
Espoo Convention - Protocol on SEA;
DMRISG: Directive 2007/60 / EC on the assessment and 
management of flood risks

BioDiv: Habitats 
Directive,
EU Biodiversity Strategy 
to 2020 - Europa

Directia 
Biodiversitate;       
DGEICP;   

MADR: PNDR 2014-2020: sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite; M10 - Agromediu și climă M11 - Agricultură ecologică M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor.

MM-BioDiv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea nr.5/1991 privind aderarea României la Convenţia privind zonelor umede                      
Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii (SNPNACB- HG 1081/2013).

MAP: Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările ulterioare - legea fundamentală din domeniul forestier, care conține o secţiune importantă dedicată special în acest scop: „TITLUL III   
Gestionarea durabilă a pădurilor”.  Instrumentul folosit în amenajarea pădurilor pentru a promova conservarea și durabilitatea acestora este sistemul de „zonare funcțională”, în conformitate cu funcțiile 

ecologice, economice și sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Gestionarea durabilă a pădurilor este echivalentă cu respectarea regimului silvic - un sistem unitar de norme tehnice silvice, 
economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

În conformitate cu Codul Silvic, gestionarea pădurilor - asigurarea administrării sau furnizarea de servicii silvice, sunt obligatorii pentru toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate și se asigură de către 
ocoalele silvice, care sunt structuri de gestionare a pădurilor cu personal silvic profesionist . 

MAP: HOTĂRÂRE 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii ;HOTĂRÂRE 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung.

APM Argeş „Conservarea biodiversităţii prin realizarea planurilor de management a ariilor protejate ROSCI0341 Pădurea şi Lacul Stolnici şi ROSCI0258 Văile Brătiei şi Brătioarei” ROSCI0268 Valea 
Vâlsanului şi ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei”. (POIM) 

APM Botoşani "Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani 
"/POIM 2014 - 2020 - axa prioritara                                          

APM Alba Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba. / POIM/Oct. 2017 - apr. 2019.                                                                                       
APM Covasna - CAMARO-D     INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAM    Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin                                                                             

APM Gorj  LIFE 11 NAT/RO/000825 Menagementul conservativ al habitatelor 4070 și 9260, în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest județul Gorj.  APM Gorj  LIFE - Natura și Biodiversitate  LIFE16 
NAT/RO/000778  Restaurarea coridoarelor de migrație și habitatelor pentru speciile de pești rheophilic în Râul Gilort                               

APM Mehedinti -   Proiect „Management eficient şi participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI 0432 Prunişor” în  cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - 
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric în calitate de Partener de Proiect, Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea 

gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”,  Perioada de implementare a proiectului este : 28 luni. APM Mehedinti - 
„Elaborarea planului de management pentru situl de importanţă comunitară  ROSCI 0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele”  în  cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - 
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric - Partener de Proiect, Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea gradului de 

protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”. Perioada de implementare a proiectului : 24 luni  
APM Sibiu - “Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii  

                        

MM-BioDiv:Proiect de HG privind încadrarea unor arii naţionale 
protejate în categoria zonelor umede de importanţă 

internaţională
MAP: Planul de Management al Riscului la  Inundații -proiect 

de HG -in procedură de avizare interministeriala
APM Harghita - Elaborarea planurilor de management pentru 
ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci şi rezervaţia 
2.465  Tinovul Luci şi respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - 

Honcsok, ROSPA0169  Tinovul Apa Lina - Honcsok şi rezervaţia 
2.467 Tinovul de la Plăieşii de Jos" Programul Operaţional 

Infrastructura Mare 2014-2020                           
APM Hunedoara - “Elaborarea planului de management pentru 

ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de 
management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile 

naturale protejate conexe”, aplicat la POIM – Axa Prioritară 4 – 
Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor 
poluate istoric                           

APM Iasi - Proiectul “Elaborarea planurilor de management 
pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Padurea Floreanu- 

Frumusica - Ciurea suprapusa cu ROSPA0163 Padurea Floreanu - 
Frumusica - Ciurea si rezervatia naturala Frumusica, ROSCI0077 

Fanatele Barca suprapusa cu ROSPA0158 Lacul Ciurbesti - 
Fanatele Barca, ROSPA0150 Acumularile Sarca- Podu Iloaiei si 

ROSCI0438 Spinoasa" propus a fi finantat prin POIM2014-2020, 
axa prioritara 4 O.S.4.1 - Cresterea gradului de protectie si 

conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor 
      

MDRAPFE: Ecosisteme degradate refăcute. Natură și 
biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea 
obținerii unui stadiu de conservare ridicat.
INS: Suprafata forestiera ca procent din suprafata totala a 
terenurilor.

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area.
15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered 
by protected areas, by ecosystem type.  INS 2017: MM

MDRAPFE: POIM 2014-
2020/ AP 4

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of 
forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase 

afforestation and reforestation globally

Până în 2020, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de 
păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a 

împăduririi și reîmpăduririi la nivel global

MM, MAP, 
MEcon, MADR, 
MAI, MDRAPFE

Directia Generala 
Paduri

MADR: PNDR 2014-2020: sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite
M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor 

INS/MM, MAP:  Descresterea anuala permanenta neta a 
padurilor.

15.2.1 Progress towards sustainable forest management. MDRAPFE: PNDR 2014-
2020

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected 
by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral 

world

Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 
inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de 
eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al degradării solului

MM, MAP, MADR, 
MFin, MEcon, 

MDRAPFE

Air Convention;                                                                   
Water Convention;                                                                                 
CP Waters;                                                                          
Espoo Convention - Protocol on SEA;                                                                     
Industrial Accidents Convention                                                   

Emissions of air 
pollutants EU legislation

DGEICP; 
Serviciul Dezvoltare 
Durabilă și Economie 
Verde;
 Serviciul Schimbari 
Climatice;
 DG Ape;
DG Paduri

MADR: PNDR 2014-2020: sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite M10 - Agromediu și climă  M11 - Agricultură ecologică  M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor.

DG. Paduri: Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate.
 Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată. În România, în ceea ce privește domeniul forestier, se fac eforturi pentru combaterea deșertificării, reconstrucția ecologică a 
terenurilor degradate și a solului și atenuarea efectelor secetei, prin plantații forestiere de protecție prin mecanismele reglementate, inclusiv pe baza celor financiare naționale și a programelor UE de 

dezvoltare rurală                                                                                                              

MM-DGEICP: Ratificarea amendamentelor aduse Protocoalelor 
CLRTAP.

DG. Paduri: „Studiului privind identificarea terenurilor agricole 
degradate și potențial poluate care pot face obiectul 

împăduririlor”.                                                                                                
Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 

protecţie, din care face parte și  Programul naţional de realizare 
a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi 

drumurilor naţionale.

INS/MDRAPFE: Procentul de terenuri degradate fata de 
suprafata totala a terenurilor.
MDRAPFE: Lungime de plajă şi/sau faleză protejată.

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area.  INS 2017: MDRAPFE MDRAPFE: POIM 2014-
2020/ AP 5; PNDR 2014-

2020

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, 
in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable 

development

Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 
acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru 

dezvoltare durabilă

MM, MAP, 
MDRAPFE, 

MEcon, MADR, 
ANRM

BioDiv:Carpathian Convention Habitats Directive Directia 
Biodiversitate;

MADR: PNDR 2014-2020: M10 - Agromediu și climă M 11 - Agricultură ecologică M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice M15 - Servicii de 
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor sM 8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite.

MM-Biodiv:OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei Cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 

19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune pentru 
conservarea biodiversităţii.

DG.Paduri: Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu modificările ulterioare;             HG nr. 1476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor    Pe baza principiului 
conservării şi ameliorării biodiversităţii se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor şi 

peisajelor), în scopul maximizării stabilităţii şi al potenţialului polifuncţional al pădurilor. 
Amenajamentele silvice  - planurile de management, cuprind  prevederi specifice pentru fiecare specie, grupa de specii, arboret, tratamentele cel mai adecvate pentru recoltarea masei lemnoase, 

asigurarea regenerarii padurii (prin instalarea semintisului natural sau prin lucrari de impaduriri, etc).  
Recoltarea masei lemnoase este conditionata si de functiile atribuite, astfel că, pentru funcţii de protecţie intensa,  restrictiile privind modul de recoltare/ recoltarea lemnului sunt mai mari.  

  Instrumentul folosit în amenajarea pădurilor pentru a promova conservarea și durabilitatea acestora este sistemul de „zonare funcțională”, pe baza a două mari „grupe funcționale”, în conformitate cu 
funcțiile ecologice, economice și sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurile:

- Grupa I - păduri cu funcții speciale de protecție: apă, sol, și împotriva factorilor climatici și industriali dăunători, recreere, conservare a florei și faunei și conservare a biodiversității, îmbunătățirea 
condițiilor de mediu etc. și

- Grupa a II-a - păduri de productie si protecție.

MM-Biodiv: Stabilirea Secretariatului Convenţiei Carpatice în 
România

INS/MM, MAP: a) Acoperirea ariilor protejate ale siturilor 
importante pentru biodiversitatea montana (Idem 
INS/MADR). b)  Indicele montan verde.

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for mountain biodiversity.  INS 2017: 
MM, MADR
15.4.2 Mountain Green Cover Index.  INS 2017: MM

15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt 
the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened 

species

Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor 
naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția 

speciilor amenințate

MM, MAP, 
Mtransp, MEcon, 

MADR, ANRM,  
MDRAPFE

Habitats Directive Directia 
Biodiversitate;  

MADR: PNDR 2014-2020: M10 - Agromediu și climă M11 - Agricultură ecologică M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice M15 - Servicii de 
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor 

MM-BioDiv:OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
APM Covasna +APM Harghita+ APM Vrancea -WolfLife LIFE13NAT/RO/000205-Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpatilor Orientali/ 

Comisia Europeana prin programul Life Nature/01.07.2014-30.04.2018 
APM Satu Mare-Securing prey sources for endagered Falco cherrung and Aquila heliaca population in the Carpathian basin -RAPTORSPREYLIFE LIFE+ NAT/HU/000183/LIF+NATURA. APMSM - partener, 

beneficiarul coordonator  Fertő Hanság National Park Directorate Ungaria. Implementare 01.01.2015-31.12.2018. APM Satu Mare Conservation of the European Roller (Coracias garrulus) in the Carpathian 
Basin - ROLLERLIFE+ (LIFE13 NAT/HU/000081) /LIFE+NATURA/01.09.2014-31.03.2020/. APM Satu Mare partener in acest program din anul 2015. Beneficiarul coordonator este MME-Birdlife Ungaria

INS/MM, MAP:  Indicele listei rosii. 15.5.1 Red List Index.  INS 2017: MM

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic 
resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed

Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum 

este convenit la nivel internațional

MEduN, 
MCercetInov, 

MADR, MM, MAP

Aarhus Convention and its Protocol, Convention on 
Biological Diversity, Nagoya Protocol

ABS Regulation 
511/2014

DGEICP;                                                               
Directia Biodiversitate

MADR: PNDR 2014-2020: P8 - sM10.1 (creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon) sM4.1, sM6.1, sM6.3 (prin criteriile de selectie)
MM-BioDIv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului 

naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii

MM-Biodiv:Ratificarea prin Lege a Protocolului Nagoya privind 
accesul la resurse genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a 

beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de institutii.

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative, administrative and policy 
frameworks to ensure fair and equitable sharing of benefits.

15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and 
fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products

Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și 
faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice

MM, MAP, MAI, 
MEcon, MADR, 

MDRAPFE

CITES Convention Council Regulation 
no.388/97 on the 

protection of species of 
wild fauna and flora by 
regulating trade therein

Directia Biodiversitate
Garda Nationala de 
Mediu (GNM)

MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2020
MM-BioDiv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea nr. 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi 

floră pe cale de dispariţie,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii
DG.Paduri: Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

INS/MM, MAP: a) Indicele listei rosii pentru speciile 
comercializate. b) Proportia comertului ilegal cu animale 
salbatice si produse aferente depistat.

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked.  INS 2017: MM

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the 
impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate 

the priority species

Până în 2020, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce 
semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și 

pentru a controla și eradica speciile prioritare

MM, MAP, MADR, 
MDRAPFE, 

MEduN, 
MCercetInov

Convention on Biological Diversity Regulation 1143/2014 
on Invasive Alien 

Species

Directia 
Biodiversitate;  Garda 
Nationala de Mediu

MADR: Nu se sprijina prin PNDR 2014-2021
MM-BioDiv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului 

naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii
DG. Paduri: Legea nr. 107/2011 privind materialele forestiere de reproducere

MM-BioDiv: proiect cu finanţare POIM ce vizează inventarierea, 
cartarea şi elaborarea planului de acţiune pentru speciile 
invazive din România, în conformitate cu cerinţele Uniunii 

Europene

INS/MM, MAP: Adoptarea unei legislatii nationale 
relevante privind preventia sau controlul speciilor straine 
invazive.

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national legislation and adequately 
resourcing the prevention or control of invasive alien species.  INS 2017: MM(ANPM)

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, 
development processes, poverty reduction strategies and accounts

Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea 
națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei

MM, MAP, 
MDRAPFE, MMJS, 

MEcon, MFP

Convention on Biological Diversity EU Biodiversity Strategy 
to 2020 - Europa

Directia 
Biodiversitate; 

MM-BioDIv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului 
naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii

INS/MM, MAP:  Numarul de planuri de dezvoltare 
nationale si de procese de integrare a biodiversitatii si a 
valorilor serviciilor ecosistemice (Idem INS/MDRAPFE).

15.9.1 Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity 
Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.  INS 2017: MM

15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and 
sustainably use biodiversity and ecosystems

MM, MAP, MADR, 
MDRAPFE, MFP

Convention on Biological Diversity The Habitats Directive;
The EU Biodiversity 
Strategy to 2020 - 

Europa

Directia 
Biodiversitate; 

MADR: PNDR 2014-2020: sM8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite M10 - Agromediu și climă M11 - Agricultură ecologică M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor 

MM-BioDiv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului 
naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii

INS/MM, MAP: Asistenta oficiala pentru dezvoltare si 
cheltuielile publice pentru conservare si utilizarea durabila 
a biodiversitatii si ecosistemelor(Idem INS/MDRAPFE).

15.A.1 Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable 
use of biodiversity and ecosystems.  INS 2017: MDRAPFE, MM

15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable 
forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance 

such management, including for conservation and reforestation

MM, MAP, 
MDRAPFE, 

Directia 
Biodiversitate;

INS/MM, MAP: Asistenta oficiala pentru dezvoltarea 
silviculturii si investitii straine directe in silvicultura.

Idem 15.A.1

15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected 
species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable 

livelihood opportunities

MM, MAP, MAI, 
MDRAPFE

Convention on Biological Diversity CITES Convention Council Regulation 
no.388/97 on the 

protection of species of 
wild fauna and flora by 
regulating trade therein

Directia 
Biodiversitate;                                  
Garda Nationala de 
Mediu

MM-Biodiv: OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea nr. 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi 
floră pe cale de dispariţie,  SNPNACB - HG 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune pentru conservarea biodiversităţii

INS/MM, MAP: Proportia comertului ilegal cu animale 
salbatice si produse aferente depistat.

15.C.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked. (Idem 15.7.1)  INS 
2017: MM

Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels

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
16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, 

pretutindeni
MAI, MJ INS/MAI: a). Decesele cauzate de conflicte la o populatie 

de 100 000 (Idem INS/MS). b). Proportia de persoane care 
se simt in siguranta la plimbare in jurul zonei in care 
locuiesc. 
INS/MMJS:  Procentul de populatie supusa violentei fizice, 
psihologice sau sexuale in cursul a 12 luni precedente.

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by sex and age.
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause. INS 2017: MM
16.1.3 Proportion of population subjected to physical, psychological or sexual violence in the 
previous 12 months. INS 2017: MMJS
16.1.4 Proportion of population that feel safe walking alone around the area they live. INS 
2017: MAI

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of 
children

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

MAI, MMJS, MJ MMJS - ANPDCA: HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016, OG3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă - OS 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor

INS/MAI: Procentul tinerilor si tinerelor in varsta de 18-24 
ani, care au cunoscut violenta sexuala dupa varsta de 18 
ani.
INS/MJ:  Numarul victimelor traficului uman la o populatie 
de 100 000, pe sexe, grupe de varsta si forme de 
exploatare.
INS/MMJS: Procentul copiilor in varsta de 1-17 ani, care au 
suferit pedepse fizice si/sau o agresiune psihologica din 
partea unor ingrijitori in cursul ultimei luni. (idem 
INS/MEduN, MCercetInov)

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years who experienced any physical punishment 
and/or psychological aggression by caregivers in the past month. INS 2017: MEN
16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 population, by sex, age and form 
of exploitation. INS 2017: MJ
16.2.3 Proportion of young women and men aged 18?29 years who experienced sexual 
violence by age 18. INS 2017: MAI, MMJS

16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access 
to justice for all

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

MJ, MMJS, MM, 
MAP, MEduN, 
MCPDS:-MM

Espoo Convention - Protocol on SEA
DGEICP: Aarhus Convetion

DGEICP  INS/MAI: Procentul victimelor violentei din cursul a 12 
luni anterioare, care au raportat o victimizare autoritatilor 
competente sau altor mecanisme de rezolvare a 
conflictelor recunoscute oficial.
INS/MJ: a). Idem INS/MAI. b). Detinuti necondamnati ca 
procent din populatia carcerala totala.

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their 
victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution 
mechanisms. INS 2017: MAI (IGP), MMJS
16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population. INS 2017: 
MJ(ANP)

MDRAPFE: POCA 2014-
2020

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery 
and return of stolen assets and combat all forms of organized crime

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

MAPN, MAI, MAP, 
MM, MJ, MFP

Garda Nationala de 
Mediu;     Garzile 

Forestiere

INS/MAI:  Procentul de arme mici si usoare confiscate, 
care sunt inregistrate si detectabile, in conformitate cu 
normele internationale si instrumentele legale. 
INS/MFP:  Valoarea totala a fluxurilor financiare ilicite 
interne si externe.

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows (in current United States 
dollars). INS 2017: MJ(CSM), MP
16.4.2 Proportion of seized small arms and light weapons that are recorded and traced, in 
accordance with international standards and legal instruments. INS 2017: MAI(IGP)

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale MJ, MAI, MFP; 
MCPDS:+SGG/CP

M, MCPDS, 
MDRAPFE

MCPDS:Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, OGP 2011 - Plan național de Acțiune 2014 - 2016; Strategia Națională Anticorupție 2012 - 2015; SCAP 2014 - 2020; Strategia privind mai buna 
reglementare 2014 - 2020

MCPDS:Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020; INS/MJ: Procentul de persoane care au avut cel putin un 
contact cu un oficial public, care a platit mita unui oficial 
public sau li s-a cerut mita de catre acesti oficiali publici, in 
cursul a 12 luni precedente. Dezagregati pe grupe de 
varsta, sexe, regiuni si grupuri de populatie (Idem INS/MP)

16.5.1 Proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid 
a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials, during the 
previous 12 months. INS 2017: MAI(IGP), MJ(CSM)
16.5.2 Proportion of businesses that had at least one contact with a public official and that 
paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials during the 
previous 12 months. INS 2017: MP(DNA), ANI

16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile MJ, MDRAPFE, 
MCPDS, MM, 
MAP, MEduN, 
MCercetInov:-
MM; MCPDS:-

MM, +SGG/CPM, 
MAI

Aarhus Convention and its Protocol; DGEICP; MCPDS: Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, OGP 2011 - Plan național de Acțiune 2014 - 2016; Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2014 - 2020 MCPDS:OGP - Planul Național de Acțiune 2016-2018 INS/MFP: Cheltuieli guvernamentale primare ca procent 
din bugetul original aprobat, dezagregate pe sectoare (sau 
pe coduri de buget sau similar).

16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by 
sector (or by budget codes or similar). INS 2017: MFP
16.6.2 Proportion of the population satisfied with their last experience of public services 
(prefigurata de INS, dar necuprinsa de autoritati).

MDRAPFE: POCA 2014-
2020

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all 
levels

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

MDRAPFE, 
MCPDSDC, MM, 

MAP, 
MTS;MEduN, 
MCercetInov:-
MM; MCPDS:-

MM, +SGG/CPM, 
MAI

Espoo Convention - Protocol on SEA;
DGEICP: Aarhus Convention

Aarhus Convention on 
access to information, 
public participation in 
decision-making and 
access to justice in 
environmental issues in 
the EU.

DGEICP; MTS:Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; Legea Tinerilor 350/2006 , Art.10, alin.(3)-înființarea Consiliilor Consultative pe Probleme de Tineret 
MCPDS: Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, OGP 2011 - Plan național de Acțiune 2014 - 2016; Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2014 - 2020

MTS:Proiect nou al Legii Tinerilor în curs de avizare
MM-DGEICP: Aplicarea prevederilor Conventiei Aarhus
MCPDS: OGP - Planul Național de Acțiune 2016-2018

INS/MMJS: Proportia posturilor (pe grupe de varsta, sexe, 
persoane cu dizabilitati si grupuri de populatie) din 
institutiile publice (legislaturile nationale si locale, serviciul 
public si sectorul judiciar) comparativ cu distributiile.

16.7.1 Proportions of positions (by sex, age, persons with disabilities and population groups) in 
public institutions (national and local legislatures, public service, and judiciary) compared to 
national distributions. INS 2017: MMJS(ANOFM)
16.7.2 Proportion of population who believe decision-making is inclusive and responsive, by 
sex, age, disability and population group (neprefigurat de INS).

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of 
global governance

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

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de autoritati.

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing countries in international 
organizations.

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii MAI, MJ, MMJS INS/MAI:  Procentul copiilor sub cinci ani, ale caror 
nastere a fost inregistrata la o autoritate civila, dezagregat 
pe varste.

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a 
civil authority, by age. INS 2017: MAI



16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance 
with national legislation and international agreements

Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în 
conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale

MAI, MJ, MCPDS, 
MDRAPFE, MM, 
MAP, MEduN, 

MCercetInov,MCP
DS:-MM

Aarhus Convention and its Protocol; DGEICP  MCPDS: Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, OGP 2011 - Plan național de Acțiune 2014 - 2016; Strategia Națională Anticorupție 2012 - 2015; MCPDS: Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020; OGP - 
Planul Național de Acțiune 2016-2018

INS/MAI:  Numarul de cazuri verificate de ucideri, rapiri, 
disparitii confirmate, detentii arbitrare si torturare a 
ziaristilor, personalului media corespunzator, sindicalistilor 
si aparatorilor drepturilor omului, in cursul a 12 luni.
INS/MJ: Idem INS/MAI

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary 
detention and torture of journalists, associated media personnel, trade unionists and human 
rights advocates in the previous 12 months. INS 2017: MAI(IGP), MJ
16.10.2 Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy 
guarantees for public access to information (neprefigurat de INS).

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, 
for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent 

violence and combat terrorism and crime

MDRAPFE, MAI, 
MAPN, MJ

INS/MAI:  Procentul victimelor care raporteaza crime fizice 
si/sau sexuale agentiilor de aplicare a legii, in cursul a 12 
luni precedente. Dezagregare pe grupe de varsta, sexe, 
regiuni si grupuri de populatii (Idem INS/MJ).

16.A.1 Existence of independent national human rights institutions in compliance with the 
Paris Principles. INS 2017: MAI(IGP), MJ

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development MJ, MAI, 
MDRAPFE, MM, 
MAP, MEduN, 
MCercetInov, 
MCPDS:-MM

Water Convention                                                         
Industrial Accidents Convention

DGEICP;
Serviciul Dezvoltare 
Durabilă și Economie 
Verde

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de autoritati.

16.B.1 Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or 
harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited 
under international human rights law. INS 2017: MAI(IGP), MJ(CSM)

Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 
Partnership for Sustainable Development

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului 
global pentru dezvoltare durabilă

EU Consensus for 
Development, EU Global 
Strategy on Foreign and 

Security Policy 

MAE:Legea 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară; Hotărârea 1006/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională 
pentru Dezvoltare

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to 
developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection

Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul internațional pentru 
țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea naționala de impozitare și 

colectarea altor venituri

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP, by source.
17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic taxes.

17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance 
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 

target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 
(ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 
developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to 

provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries

Țările dezvoltate își vor implementa pe deplin angajamentele privind asistența oficială 
de dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări dezvoltate de a atinge ținta de 0,7 
la sută din AOD/PNB pentru țările în curs de dezvoltare și între 0,15 și 0,20 la sută din 
AOD/PNB pentru țările cele mai puțin dezvoltate; furnizorii AOD sunt încurajați să ia în 

considerare stabilirea unei ținte constand in  asigurarea a cel puțin 0,20 la sută din 
AOD/PNB pentru țările cele mai puțin dezvoltate

MAE Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.2.1 Net official development assistance, total and to least developed countries, as a 
proportion of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Development Assistance Committee donors’ gross national income (GNI). INS 2017: MFP, BNR

17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare din 
surse multiple

MAE INS/MDRAPFE: Investitiile straine directe (ISD) ca procent 
din ISD-ul total si asistenta oficiala pentru dezvoltare.
INS/MFP: Volumul platilor (dolari SUA) ca procent din PIB-
ul total.

17.3.1 Foreign direct investments (FDI), official development assistance and South-South 
Cooperation as a proportion of total domestic budget. INS 2017: MDRAPFE, BNR
17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as a proportion of total GDP. INS 2017: 
MFP

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through 
coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt 

restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress

Susținerea țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității datoriilor pe termen 
lung prin intermediul unor politici coordonate, care vizează stimularea finanțării 
datoriilor, reducerea datoriilor și restructurarea datoriilor, după caz, și abordarea 

datoriei externe a țărilor sărace puternic îndatorate, pentru a reduce povara datoriei

INS/MFP: Serviciul datoriei ca procent din exporturile de 
bunuri si servicii.

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and services. INS 2017: MFP, BNR

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor pentru țările cel 
mai puțin dezvoltate

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.5.1 Number of countries that adopt and implement investment promotion regimes for least 
developed countries. INS 2017: MFP

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance 

knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination 
among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a 

global technology facilitation mechanism

Consolidarea cooperării regionale și internaționale nord-sud, sud-sud și triunghiulare 
privind accesul la știință, tehnologie și inovații și îmbunătățirea schimbului de 

cunoștințe în condiții agreate de comun acord, inclusiv printr-o mai bună coordonare 
între mecanismele existente, în special la nivelul Organizației Națiunilor Unite, și printr-

un mecanism global de facilitare a tehnologiei

MAE Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

17.6.1 Number of science and/or technology cooperation agreements and programmes 
between countries, by type of cooperation.
17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed.

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally 
sound technologies to developing countries on favourable terms, including on 

concessional and preferential terms, as mutually agreed

Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor prietenoase 
mediului pentru țările în curs de dezvoltare în condiții favorabile, inclusiv în termeni 

concesionali și preferențiali, în condiții agreate de comun acord

INS/MDRAPFE: Suma totala a finantarii aprobate pentru 
tarile in curs de dezvoltare, in scopul promovarii 
dezvoltarii, transferului, diseminarii si difuzarii 
tehnologiilor ecologice.

17.7.1 Total amount of approved funding for developing countries to promote the 
development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies. 
INS 2017: MDRAPFE

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation 
capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the 

use of enabling technology, in particular information and communications technology

Operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de consolidare a 
capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru țările cele mai puțin dezvoltate, 

până în 2017, și sporirea utilizării tehnologiei generice, în special a tehnologiei 
informației și comunicațiilor

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet.

17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-
building in developing countries to support national plans to implement all the 

Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and 
triangular cooperation

Consolidarea suportului internațional pentru implementarea eficientă și țintită a 
activităților de consolidarea a capacităților în țările în curs de dezvoltare pentru a sprijini 
planurile naționale în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv prin 

cooperarea nord-sud, sud-sud și triunghiulară

MAE INS/MAE: Valoarea in dolari a asistentei financiare si 
tehnice, inclusiv prin cooperarea Nord-Sud, Sud-Sud si 
triunghiulara, destinata proiectarii si implementarii de 
catre tarile in curs de dezvoltare a unui mix de politici 
holistice, care vizeaza dezvoltarea durabila in trei 
dimensiuni (inclusiv elemente precum reducerea 
inegalitatilor intr-o tara si guvernanta). (Idem INS/MFP)

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance (including through North-South, South-
South and triangular cooperation) committed to developing countries. INS 2017: MFP; MAE

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral 
trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of 

negotiations under its Doha Development Agenda

Promovarea sistemului de comerț multilateral universal, bazat pe reguli, deschis, 
nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin 

încheierea negocierilor în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average.

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to 
doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020

Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în special în vederea 
dublării cotei exporturilor la nivel mondial pentru țările cel mai puțin dezvoltate până în 

2020

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports.

17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting 
basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization 

decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports 
from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating 

market access

Implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote pe o bază 
durabilă pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în concordanță cu deciziile 

Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin asigurarea că normele preferențiale de 
origine aplicabile importurilor din țările cele mai puțin dezvoltate sunt transparente și 

simple, și contribuie la facilitarea accesului la piață

Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least developed countries and small 
island developing States.

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and 
policy coherence

 Sporirea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea politicilor și 
coerența politicilor

Indicatorul este prefigurat onomic INS dupa ONU, dar nu 
este cuprins de catre institutii.

17.13.1 Macroeconomic Dashboard.

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă MAE Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to enhance policy coherence of 
sustainable development.

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies 
for poverty eradication and sustainable development

Respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili și implementa 
politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă

MAE Indicatorul este prefigurat de INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins de catre institutii.

17.15.1 Extent of use of country-owned results frameworks and planning tools by providers of 
development cooperation.

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-
stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and 
financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals 

in all countries, in particular developing countries

Sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, complementat de 
parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie cunoștințele, 

expertiza, tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare

MAE APM Satu Mare - COOPERARE PENTRU INTENSIFICAREA RELAŢIILOR TRANSFRONTALIERE DE-A LUNGUL MALULUI RÂULUI SOMEŞ - intensificarea relațiilor de cooperare dintre localitățile și organizaţiile 
partenere, prin organizarea unor activități comune de-a lungul malului râului Someş. 

Indicatorul este prefigurat th INS dupa ONU, dar nu este 
cuprins th catre institutii.

17.16.1 Number of countries reporting progress in multi-stakeholder development 
effectiveness monitoring frameworks that support the achievement of the sustainable 
development goals.

17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, 
building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă 
eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor

MAE INS/MAE: Suma in dolari SUA alocata parteneriatelor 
public-privat si cu societatea civila (Idem INS/MFP).

17.17.1 Amount of United States dollars committed to public-private and civil society 
partnerships. INS 2017: MFP, MAE

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least 
developed countries and small island developing States, to increase significantly the 

availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other 

characteristics relevant in national contexts

Până în 2020, sporirea suportului de consolidare a capacităților pentru țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs 
de dezvoltare, pentru a crește în mod semnificativ disponibilitatea datelor calitative, în 
timp util și fiabile, desegregate după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, 
dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale

MAE Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators produced at the national level with 
full disaggregation when relevant to the target, in accordance with the Fundamental Principles 
of Official Statistics. 
17.18.2 Number of countries that have national statistical legislation that complies with the 
Fundamental Principles of Official Statistics.
17.18.3 Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under 
implementation, by source of funding.

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on 
sustainable development that complement gross domestic product, and support 

statistical capacity-building in developing countries

Până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului 
privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport 

pentru dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare

Indicatorii sunt prefigurati de INS dupa ONU, dar nu sunt 
cuprinsi de catre institutii.

17.19.1 Dollar value of all resources made available to strengthen statistical capacity in 
developing countries.
17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing 
census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per 
cent death registration.
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