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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Secretarul de Stat, Elena Dumitru: “România susține crearea unei platforme 

regionale, care să permită, atât schimbul de cunoştinţe, cât şi discutarea politicilor şi 

a bunelor practici privind eco-inovarea.” 

 

 

 În continuarea discuţiilor care au loc în această perioadă la Geneva, Elveţia, în 

cadrul celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei Economice a ONU pentru Europa 

(CEE/ONU), în secţiunea a doua a Panelului la nivel înalt privind viitorul dezvoltării 

durabile: de la tranziţie la transformare, au fost abordate aspectele referitoare la 

implicarea regională şi perspectivele stabilirii unui cadru instituţional post 

Rio+20.  

 Principalele concluzii desprinse ca urmare a acestor discuţii se referă la 

necesitatea întăririi rolului comisiilor regionale ale ONU, inclusiv al CEE/ONU, în 

ceea ce priveşte coordonarea colectării şi compilării contribuţiilor regionale şi 

integrarea acestora în procesele globale privind dezvoltarea durabilă, inclusiv în 

procesul de dezvoltare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDGs), precum şi în 

evaluarea punerii lor în aplicare, în conformitate cu prevederile  documentul final al 

Conferinţei Rio +20. În plus, aceste comisii trebuie să exprime necesităţile şi 

specificităţile regionale, în calitate de promotoare ale dezvoltării durabile la nivelul 

regiunii respective şi să contribuie la funcţionarea cât mai eficientă a viitorului cadru 

instituţional global pentru dezvoltare durabilă - Forumul Politic la  Nivel Înalt 

(HLPF), ca succesor al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă. 

 În acest context, şeful delegaţiei României, Elena Dumitru a precizat în 

intervenţia sa că „în acest proces vor trebui să se evite suprapunerea sau duplicarea 

unor organisme sau procese deja existente, iar la nivel regional se pot organiza 

reuniunile interguvernamentale pregătitoare ale HLPF, care pot genera poziţii, 
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contribuţii, ”vocea regiunii respective”. Această pregătire va trebui corelată cu 

activitatea inter-sesională şi sesiunile Adunării ONU de Mediu a UNEP (UNEA)”.  

 În legătură cu stabilirea unor SDGs cât mai eficiente şi uşor măsurabile, care 

pot fi monitorizate şi cuantificate rapid, Secretarul de Stat, Elena Dumitru a subliniat 

necesitatea unei abordări integrate şi sinergice a acestui proces, precizând că 

„România va propune şi susţine dezvoltarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(SDGs) raportându-se circumstanţele naţionale şi de conectarea benefică la 

implementarea unor SDGs stabilite la nivel global”.  

 În ceea ce priveşte tematica celui de-al doilea panel din cadrul segmentului la 

nivel înalt, referitoare la rolul inovării în crearea unei economii competitive şi 

dinamice, discuţiile care au avut loc s-au concentrat,  în special, pe rolul inovării în 

crearea unei economii dinamice şi competitive şi contribuţia CEE/ONU la activităţile 

care au acest subiect. România, prin seful delegaţiei sale Elena Dumitru, a propus în 

acest sens „crearea unei platforme regionale, care să permită, atât schimbul de 

cunoştinţe, cât şi discutarea politicilor şi a bunelor practici privind eco-inovarea”.   
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