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Webinar - SOLURILE ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ ALE ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, 16 

Decembrie 2020 
 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale Organizației 

Națiunilor Unite, oferă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în 

viitor.  

În centrul său se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), care reprezintă un apel 

urgent la acțiune din partea tuturor țărilor - dezvoltate și în curs de dezvoltare - într-un parteneriat 

global. Se recunoaște că încetarea sărăciei și a altor lipsuri trebuie să meargă mână în mână cu 

strategii care îmbunătățesc sănătatea și educația, reduc inegalitatea și stimulează creșterea 

economică – toate acestea abordând în același timp schimbările climatice și lucrând pentru 

conservarea oceanelor și a pădurilor noastre (vezi https://sdgs.un.org/goals).  

În cadrul Webinarului “Solurile Și Obiectivele De Dezvoltare Durabilă Ale Organizației 

Națiunilor Unite” elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, în număr de 82 de elevi participanți, au fost 

informați cu privire la cele 17 Obiective strategice de dezvoltare durabilă ale ONU și au dezbătut 

online această temă.  

Cele 17 Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, dezbătute de către elevii noștri 

sunt următoarele: 

1. Fără sărăcie 

2. Fără foamete 

3. Sănătate și bunăstare 

4. Educație de calitate 

5. Egalitate de gen 

6. Apă curată și salubritate 

7. Energie curată la prețuri accesibile 

8. Locuri de muncă decente și creștere economică 

9. Industrie, inovare și infrastructură 

10. Reducerea inegalităților 

11. Orașe și comunități durabile 

https://sdgs.un.org/goals
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12. Consum și producție responsabile 

13.  Politici climatice 

14.  Viața acvatică 

15.  Viața terestră  

16.  Pace, justiție și instituții puternice 

17.  Parteneriate pentru obiective 

La finalul acestei activități, elevii au realizat scurte video-uri despre cel mai important obiectiv 

de dezvoltare durabila, in opinia personală și au argumentat alegerea făcută.  
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Coordonator: Prof. Zuza Alexandrina  


