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Ref:  Intervenția susținută de Bogdan NICA, Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Mediului, 

la lucrările Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2019) 

București, 19 iulie 2019 

 

În perioada 9-18 iulie 2019, la sediu ONU din New York, s-au desfășurat lucrările Forumului Politic la Nivel 

Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2019), eveniment organizat sub auspiciile Consiliului Economic și 

Social al ONU (ECOSOC), la care a participat o delegație a Ministerului Mediului.  

Sesiunea din acest an a Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2019) a avut 

ca temă centrală ”Împuternicirea oamenilor și asigurarea incluziunii și egalității” și a analizat 6 Obiective 

de Dezvoltare Durabilă (ODD): Obiectivul 4 (educație de calitate), Obiectivul 8 (muncă decentă și creștere 

economică), Obiectivul 10 (inegalități reduse), Obiectivul 13 (acțiuni climatice), ODD 16 (pace, justiție și 

instituții eficiente)  și Obiectivul 17 (mijloacele de implementare și parteneriatele pentru ODD).  

În alocuțiunea prezentată de către Bogdan NICA, Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Mediului, 

la sesiunea de revizuire a Obiectivului 13 (acțiuni privind schimbările climatice), în data de 12 iulie 2019, 

România a susținut faptul că noua etapă a proceselor internaționale în domeniul schimbărilor climatice 

este trecerea de la negociere la implementare, prin realizarea de acțiuni concrete, recunoscând pe deplin 

faptul că schimbările climatice amenință multe dintre cele mai mari realizări ale umanității și, în același 

timp, obiectivele viitoare. Astfel, realizarea ODD 13 trebuie să se se bazeze pe o implementare coerentă 

și accelerată a Acordului de la Paris.  

În continuarea intervenției sale, Bogdan NICA a precizat că, la patru ani de la adoptarea Acordului de la 

Paris și a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, impulsul care va fi oferit de Summit-ul privind 

schimbările climatice și Summit-ul ODD-urilor (ce vor avea loc în luna septembrie a acestui an sub auspiciile 

Adunării Generale a ONU) va trebui să demonstreze că guvernele, mediul privat și societatea civilă  

întreprind acțiuni concrete pentru a aduce o contribuție semnificativă privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră și obținerea neutralității carbonului, realizarea Agendei 2030 și a celor 17 ODD, precum 

și pregătirea unui nou ciclu pentru HLPF.  

“Credem pe deplin că, pentru a asigura succesul, trebuie să implicăm toate părțile interesate la toate 

nivelurile - guvernele, autoritățile locale, sectorul privat, mediul academic, societatea civilă, să 

colaboreze, să dezvolte inițiative concrete și acțiuni de succes la nivel global, regional și local pentru a 

accelera acțiunea privind clima și realizarea ODD-urilor, în tandem”, a declarat Bogdan NICA, Secretar 

General Adjunct în cadrul Ministerului Mediului. 
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