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Anul acesta, liceul nostru s-a implicat în acest proiect, alături de Agenda 21, cu care am 

mai avut parteneriate de succes de-a lungul timpului.  

Scopul proiectului este susținerea programului României în realizarea misiunii asumate în 

calitate de Președinte al Consiliului Europei și de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă.  

România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, responsabilitatea 

Președinției Consiliului Uniunii Europene și se va afla în centrul procesului decizional european, 

având un rol important în facilitarea procesului de reflecție asupra modului de dezvoltare și 

consolidare a proiectului european, a procesului de negociere pentru dezvoltarea acquis-ului 

comunitar și, implicit, pentru consolidarea cooperării între statele membre ale Uniunii.  

Uniunea Europeană se află, în prezent, într-un punct de reflecție privind succesele 

înregistrate în ultimii 60 de ani, de rememorare a valorilor care îi asigură coerența, dar și de 

deschidere a unui nou capitol, cel al demarării unui proces în care UE 27 să decidă cu privire la 

viitorul Uniunii.  

Prefigurat în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, procesul dezvoltării viitoare a 

statelor lumii și politicile care îl susțin sunt într-o strânsă conexiune cu cele 17 obiective pentru 

dezvoltare durabilă (ODD), adoptate la Adunarea Generală ONU în septembrie 2015. Întrucât 

dezvoltarea durabilă este ferm ancorată în tratatele europene și este un element central al 

politicilor Uniunii Europene, în timpul președinției României la Consiliul UE, implementarea 

Agendei 2030 la nivel european și al fiecărui stat membru va fi o prioritate. Implementarea 

presupune informare și conștientizare. Tabloul prezentat prin concluziile Eurobarometrului 

special – „Opinia cetățenilor cu privire la dezvoltare, cooperare și ajutor” (aprilie 2017) indică 

un grad scăzut de cunoaștere a ODD – urilor: „Când au fost întrebate despre obiectivele de 

dezvoltare durabilă decise de ONU în 2015, aproape șase din zece persoane (58 %) au răspuns 

că nici nu auziseră, nici nu citiseră despre acestea. Trei din zece respondenți (29 %) au afirmat 

că auziseră despre obiective, dar că nu știau exact ce sunt acestea. Unul din zece respondenți 

(12 %) a afirmat că auzise despre obiective și că știa ce sunt acestea”. 



Problema identificată prin proiect se referă la întărirea capacității României pentru a 

menține modelul social, valorile europene și coeziunea socială, pentru a promova o creștere 

economică durabilă favorabilă incluziunii, menită să asigure îndeplinirea indicatorilor ODD.  

Proiectul este relevant întrucât asigură, prin activitățile propuse, promovarea Agendei 

2030 și implicarea tinerilor în promovarea și implementarea ODD-urilor. Creșterea gradului de 

conștientizare a cetățenilor. în general și a tinerilor. în mod special, cu privire la Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă va fi abordată prin obiectivele și activitățile propuse prin proiect. 

Parteneriatul public – privat și implicarea unor multipli actori, reprezentanți ai societății civile și 

ai autorităților publice la nivel local va fi un factor cheie pentru îndeplinirea obiectivelor 

programului de finanțare. 

 Proiectul se va desfășura în trei zone de acțiune: Municipiul București, Județul Buzău și 

Județul Tulcea și va implica categorii cheie de beneficiari în fiecare dintre aceste trei zone: 

reprezentanți ai societății civile (ONG-uri, mediul academic, instituții de învățămînt, media) și ai 

instituțiilor/autorităților publice locale. Agenda 21 va colabora la nivel local cu: trei autorități 

locale: Primăria Sectorului 6 - București, Instituția Prefectului Buzău și Instituția Prefectului 

Tulcea; două organizații ne-guvernamentale la nivel local: Asociația pentru Devoltare 

Comunitară, Buzău, Asociația Femeilor Tulcene Eurofan; două instituții de învățământ superior: 

Facultatea de Administrație și Management Public și Facultatea de Relații Internaționale - 

Academia de Studii Economice București; 11 instituții de învățământ pre-universitar: Palatul 

Copiilor Tulcea și 10 licee (4 licee din municipiul București, 3 licee din județul Buzău și 3 licee 

din județul Tulcea); Societatea Națională de Radio, instituții media la nivel local.  

Agenda 21 va identifica și implica în proiect alte 5 ONG-uri active în domeniul Educației 

globale, membre ale FOND, iar cele 3 autorități locale vor selecționa fiecare alte 4 instituții 

publice descentralizate (specializate în politici publice de incluziune socială, educație, mediu si 

cultură) care să participe la implementarea proiectului. Beneficiari indirecți vor fi 30 de instituții 

publice și private, respctiv minimum 5000 de cetățeni.  

În constelația actuală de activități și de grupuri țintă, proiectul este unul complet nou, 

bazat pe nevoile identificate pentru grupurile țintă implicate. Cu toate acestea, proiectul se 

bazează și completează experiența și rezultatele obținute în urma mai multor alte proiecte dintre 

care menționăm: Millennium Development Goals Realization. Involving high school students and 

teachers in development education programs and projects - 01.12.2010 – 30.10.2013 - un proiect 



prin care am lucrat în mod similar, la scară mai largă, pentru implicarea cetățenilor în susținerea 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Prezenta acțiune va complete rezultatele și impactul 

unui proiect multi-anual desfășurat de APDD-Agenda 21 în prezent: Walk the (Global) Walk: 

mobilizing European young people in support of the Sustainable Development Goals - 

15.12.2017 – 14.12.2020 - care are ca scop consolidarea parteneriatelor globale între autoritățile 

locale și organizațiile societății civile și colaborarea dintre acestea pentru promovarea unui cadru 

educațional comun în sistemul public de învățământ, care să sprijine și să promoveze 

conștientizarea cu privire la ODD.  
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