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REF: Întâlnire de lucru referitoare la Strategia UNECE privind Educația pentru 
Dezvoltare Durabilă 

 

București, 27 mai 2020 

 

La sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a avut loc în data de 27 mai 2020, o 
întâlnire interministerială de lucru privind Strategia UNECE privind Educația pentru 
Dezvoltare Durabilă, cu grad de reprezentare la nivel de secretari de stat și experți 
tehnici. 

La reuniune au participat Iulian Octavian STANA, secretar de stat în cadrul MMAP și 

Luminița BARCARI, secretar de stat în cadrul MEC. 

Scopul întâlnirii a fost constituirea unui grup de lucru, comun cu Ministerul Educației și 
Cercetării care va avea  atribuții în elaborarea raportului național privind implementarea 
Strategiei UNECE privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă. 

 „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se implică activ în educaţia pentru dezvoltare 

durabilă prin încheierea de parteneriate și realizarea de acţiuni comune cu societatea 

civilă. Scopul nostru este atingerea tuturor obiectivelor din cadrul Strategiei privind 

Educația pentru Dezvoltare Durabilă în ceea ce privește protecția mediului, schimbări 

climatice, ape uzate, energii alternative, conservarea biodiversității. Pentru a avea 

rezultate imediate și vizibile în implementarea educației pentru dezvoltare durabilă este 

necesar să înțelegem acest concept și în domeniile tehnice din educație”, a declarat 

Iulian Octavian STANA, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor. 

Printre subiectele discutate s-au aflat necesitatea încorporării de programe, cursuri, 

discipline EDD în sistemul nostru de educaţie formală, în toate disciplinele relevante, și 

în educaţia non-formală și informală. 

La finalul întâlnirii de lucru s-a decis ca în termen de două săptămâni, atât MMAP cât și 

MEC să nominalizeze persoanele care vor face parte din grupul de lucru, să se stabilească, 

de comun acord, datele viitoarelor întâlniri, agenda și modalitatea de lucru în cadrul 

reuniunilor.  

Informații suplimentare: 

În România, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației și Cercetării sunt instituțiile 

responsabile de politica națională privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă. Totodată, România prin  
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intermediul Ministerului Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, realizează 

raportul de țară privind educația în domeniul dezvoltării durabile, în România, document care se transmite 

Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE). 

Instituțiile din învățământ joacă un rol important în dezvoltarea capacităților de la vârste fragede, oferind 

cunoștințe și influențând atitudinile și comportamentul. Este important să se asigure o bună cunoaștere în ceea 

ce privește dezvoltarea durabilă de către toți elevii și studenții, iar aceștia trebuie să fie conștienți de efectele 

deciziilor ce contravin unui proces de dezvoltare durabilă.  
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