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Borbely: România este prima tara din Uniunea Europeana care are expert în
dezvoltare durabila
România este prima tara din Uniunea Europeana care are expert în dezvoltare durabila si ambitia noastra
este de a crea un Centru de Excelenta de Dezvoltare Durabila pentru administratia publica, a declarat, joi,
Laszlo Borbely, consilier de stat si coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Guvernul
României.
"România este prima tara din Uniunea Europeana care are expert în dezvoltare durabila. Avem ambitia de a crea
un Centru de Excelenta de Dezvoltare Durabila pentru administratia publica. Acum avem o sansa imensa prin
PNRR si trebuie sa profitam si pe digitalizare si oameni performanti. Prin ceea ce a spus, ieri (miercuri, 22 iunie
2022, n.r.), campionul nostru David Popovici 'Sunt un om banal care vrea sa faca lucruri exceptionale' - a spus
totul. Este un Plan National de Actiune care se poate implementa si sta în puterea noastra ca fiecare, pe zona lui, sa
o implementeze. Acum urmeaza greul. Avem 99 de indicatori finalizati si trebuie sa îi folosim. Sper ca suntem un
brand, un hub regional... E un instrument în mâna noastra", a spus Borbely.
Oficialul a punctat faptul ca România a avut o strategie de dezvoltare durabila înca din anul 1999, dar din care s-a
reusit "foarte putin sa îndeplinim".
"Vreau sa va spun ca anul 2030 începe acum si suntem la sfârsitul unei etape foarte importante. România a fost
poate una dintre primele tari care a avut, în 1999, o strategie de dezvoltare durabila. Ce am facut cu aceasta
strategie, nu comentez... Din pacate, n-am reusit decât foarte putin sa îndeplinim din acea strategie. De asemenea,
am conceput în 2018 o strategie în care, la Capitolul 3, spune exact cam ce ar trebui sa facem. Am ajuns la faza în
care, de anul viitor, Guvernul, Parlamentul si toti cei care decid pentru viitorul societatii, sper ca vor tine cont de
ceea ce am pregatit noi timp de cinci ani de zile. Acum doua zile am avut la Guvern, au fost vreo 20 de oameni
prezenti, Codul sustenabilitatii. Este un alt deziderat al nostru în proiectul pe care l-am conceput cu Uniunea
Europeana, de peste 5 milioane de euro si care se termina anul viitor", a subliniat consilierul de stat.
Planul National de Actiune este obiectiv specific al proiectului "România durabila - dezvoltarea cadrului strategic
si institutional pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a României 2030" cod
SIPOCA 613, MySMIS 127545, derulat de Secretariatul General al Guvernului cu implicarea partenerilor,
Institutul National de Statistica si Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Antreprenoriala Oltenia.
Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a României 2030 (SNDDR 2030) reprezinta documentul-cheie
adoptat de România în acord cu obiectivele Agendei ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabila si cu documentele
strategice ale Uniunii Europene, în toate politicile sectoriale, pentru dezvoltarea durabila pe plan national, în
perioada 2022-2030.
Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Guvernului României, lanseaza joi, într-o conferinta
internationala de specialitate, Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale de Dezvoltare
Durabila a României 2030.
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