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În perioada 10-18 martie 2021 s-a desfășurat Forumul Regional de Dezvolare Durabilă 

2021, cu tema “Redresare durabilă în urma Pandemiei de COVID-19 și acțiuni în vederea 

implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 în Regiunea UNECE, eveniment 

organizat de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), prin 

Forumul Regional de Dezvoltare Durabilă. Evenimentul și-a propus să identifice cele mai 

bune soluții și acțiuni în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale 

Națiunilor Unite (SDGs), în contextul Pandemiei de COVID-19. 

Evenimentul a fost structurat pe patru teme: 1. Oameni, 2. Prosperitate, 3. Planetă și  4. 

Sesiuni interactive, fiecare temă fiind ulterior dezvoltată în sesiuni zilnice de prezentări ale 

participanților cu privire la inițiativele, provocările și soluțiile pe care fiecare le poate 

aduce în implementarea cu succes a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

În prima zi a evenimentului, pe 10 Martie 2021, a avut loc Sesiunea 1-2: Accelerarea 

progresului SDG în perioada pandemiei: îmbunătățirea sistemelor alimentare pentru o dieta 

sănătoasa accesibilă tuturor. În cadrul acestei sesiuni, Dna. Dr. Elena Mateescu, Director 

General al Administrației Naționale de Meteorologie și Reprezentant Permanent al României 

pe lângă OMM, a susținut prezentarea cu titlul: “Centrul Agrometeorologic Regional pentru 

RA VI, o inițiativă susținută de Guvernul României  pentru a face față impactului schimbărilor 

climatice asupra producției agricole”. Aceasta inițiativă va contribui la sporirea vizibilității 

OMM și a întregii comunități meteorologice, prin prezentarea beneficiilor socio-economice 

ale serviciilor și produselor hidrologice și meteorologice, în sprijinul realizării obiectivelor 

de dezvoltare durabilă. 

Centrul Agrometeorologic Regional, prin produsele și serviciile oferite, își propune să aducă 

atât beneficii economice la nivel național, sub-regional și regional (Europa, Orientul Mijlociu 

și Sudul Caucazului), cât și să reprezinte o garanție viitoare pentru protecția vieții și a 

proprietății, în fața dezastrelor naturale, ca efect al încălzirii globale din ce în ce mai 

evidente. Guvernul României vă sprijini această inițiativă cu intenția de a spori beneficiile 

socio-economice, la nivel național sub-regional și regional, de a asigura o bună cooperare în 

domeniu dar și de a contribui la refacerea sistemelor și a producției agricole în urma 

pandemiei de COVID-19.  

În acest context, activitatea Centrului se va axa pe determinarea impactului pe care vremea 

și clima îl pot avea asupra sistemelor agricole prezente și viitoare și vă găsi soluții pentru 

diminuarea acestor efecte negative, garantând astfel o producție agricolă stabilă și 

accesibilă tuturor. În acest context, misiunea Centrului, în acord cu Obiectivele Dezvoltării 

Durabile (SDGs), se înscrie sub Obiectivul 13: “Luarea de măsuri urgente pentru combaterea 

schimbărilor climatice și ale efectelor sale” https://sdgs.un.org/goals, vizând în același 

https://sdgs.un.org/goals


timp și alte Obiective ale Dezvoltării Durabile, precum: Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei în 

toate formele sale și în orice context, Obiectivul 2: Eradicarea foametei, asigurarea 

securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile și 

Obiectivul 3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice 

vârstă.  

Principalele părti interesate în dezvoltarea Centrului Agrometeorologic Regional sunt atât 

reprezentanți la nivel international: OMM, FAO, membri RAVI OMM (incluzând aici Serviciile 

Meteorologice și Hidrologice Naționale), cât și local: Guvernul României, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Ministerul Fondurilor Europene, iar 

principalii beneficiari sunt factorii de decizie, practicienii din domeniul agriculturii, 

managementul apei, industria producției alimentare, domeniul biotehnologiei și 

comunitatea științifică. 

Centrul va oferi o gamă completă de activități, de la monitorizare și observații, la schimb 

și procesare de date, instrumente de gestionare a riscurilor agrometeorologice, va dezvolta 

sisteme de averitizare asupra evenimentelor extreme și dezastrelor climatice, precum 

seceta și inundațiile, cu impact asupra industriei și agriculturii la nivelul RAVI. În prezent, 

suntem în faza incipentă de implementare a proiectului, aceasta incluzând construirea 

sediului acestui Centru, o “clădire verde”, sustenabilă și prietenoasă cu mediul. 

La eveniment au participat invitați din diverse medii academice și instituționale 

internaționale, reprezentanți ai Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor 

Unite (FAO), Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), prin implicarea Biroului Regional 

pentru Europa etc. 

Pe lângă sesiunea 1-2: Accelerarea progresului SDG în perioada pandemiei: îmbunătățirea 

sistemelor alimentare pentru a face dietele sănătoase accesibile tuturor, au mai existat încă 

două sesiuni de interes pentru domeniul meteorologie: 

- Dl. Dr. Ștefan Roesner, coordonator al Rețelei Centrului Climatologic Regional al 

RAVI OMM, în sesiunea 3.1 Parteneriate pentru o redresare durabilă: inițiative pentru 

accelerarea realizării obiectivelor de mediu și climatice până în 2030; 

- Dl. Dr. Michael Staudinger, director al Institutului Central de Meteorologie și 

Geodinamică, Reprezentant Permanent al Austriei pe lângă OMM și președinte al RA VI OMM, 

în sesiunea 3-3: Redresare mai trainică prin adaptare la schimbările climatice. 
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