
 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Anul 2021 își numără campionii dezvoltării durabile în educație 

 

Se caută campionii educației! S-a lansat competiția națională adresată celor care au 
derulat proiecte în domeniul educației, competiție organizată de Departamentul 
pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului.  

Proiectele trebuie să se fi desfășurat în ultimii 3 ani și să aibă legătură cu cel puțin unul 
dintre următoarele Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD):  

• ODD 1 (fără sărăcie) 

• ODD 4 (educație de calitate pentru toți) 

• ODD 5 (egalitate de gen) 

• ODD 10 (reducerea inegalităților) 

• ODD 11 (orașe și comunități durabile) 

• ODD 13 (acțiune climatică) 

• ODD 16 (pace, justiție, instituții) 

Competiția se adresează următoarelor categorii:  

1. ONG-uri sau grupuri de inițiativă,  
2. Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul 

Copiilor” și „Casa Corpului Didactic” 
3. Universități și institute de cercetare & dezvoltare 
4. Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, Direcțiile 

Județene pentru Sport și Tineret, alte instituții ale administrației centrale sau 
locale, servicii deconcentrate), 

5. Societăți comerciale. 

Înscrierea în concurs se face până pe 15 septembrie 2021 (23:59).  

„Anul acesta răsplătim „campionii dezvoltării durabile în EDUCAȚIE”, pentru a atrage 
atenția asupra acestui domeniu pus la grea încercare în timpul pandemiei și a cărui 
evoluție influențează dramatic întreaga societate. Așadar, căutăm proiecte cu viziune 
în sfera educației și a dezvoltării durabile, pentru că o societate sustenabilă se face 
doar educându-i pe cei care o vor proiecta și o vor construi. Sperăm ca inițiativele 
campionilor să îi inspire și pe alții”, a declarat László Borbély, Consilier de Stat, 
coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului 
României. 

Competiția face parte dintr-un amplu program de conștientizare și informare privind 
cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030. Programul se întinde pe 



 
 

durata a 7 ani și va premia în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre 
următoarele: 1. Educație; 2. Echitate; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 
6. Consum și producție; 7. Digitalizare. Anul 2021 este dedicat EDUCAȚIEI. 

Juriul va alege câte un „campion în educație” din fiecare categorie, iar aceștia vor fi 
premiați la Gala Dezvoltării Durabile, organizată în luna noiembrie a acestui an, în 
parteneriat cu TVR. 

Detalii despre înscriere, formularul de concurs, regulament și criteriile de jurizare – 
sunt disponibile aici: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/2021/07/22/gala-
dezvoltarii-durabile-2021/ 

 

 

Mai multe informații despre ODD-uri:  

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 
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