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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia 

pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030*) 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională privind educaţia pentru mediu 
şi schimbări climatice 2023-2030, prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum 
şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire 
măsurile specifice domeniului lor de activitate. 

PRIM-MINISTRU 
NICOLAE·IONEL CIUCĂ 

Bucureşti, 18 ianuarie 2023. 
Nr. 59. 

Contrasemnează: 

Ministrul educaţiei, 
Ligia Deca 

Ministrul mediului, 
apelor şi pădurilor, 
Tănczos Bama 

Ministrul investiţiilor şi proiectelor 
europene, 

Marcel-Ioan Boloş 
Ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei, 
Cseke Attila-Zoltăn 
p. Ministrul finanţelor, 

Alin Chitu, 
secretar de stat 

") Hotărârea Guvernului nr. 59/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 71 din 27 ianuarie 2023 şi este reprodusă şi în acest număr bis. 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/27.1.2023 3 
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Strategia naţională 

privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 

2023-2030 



4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/27.1.2023 

CUPRINS 

1. INTRODUCERE 

1.1. Metodologia utilizată pentru elaborarea Strategiei 

1.2. Necesitatea elaborării Strategiei 

1.3. Instituţii implicate în elaborarea Strategiei 

2. VIZIUNEA STRATEGIEI 

3. PRIORITĂŢILE, POLITICILE ŞI CADRUL LEGAL 

3.1. Cadrul de politici şi legislativ internaţional 

3.2. Cadrul de politici şi legislativ european 

3.3. Cadrul de politici şi legislativ naţional 

4. ANALIZA CONTEXTULUI ŞI DEFINIREA PROBLEMELOR 

5. OBIECTIVELE GENERALE ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE 

6. REZULTATELE AŞTEPTATE ŞI INDICATORII DE IMPLEMENTARE 

7. PROCEDURILE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

8. INSTITUŢIILE RESPONSABILE 

9. IMPLICATIILE BUGETARE SI SURSELE DE FINANTARE 
' ' ' 

10. IMPLICAŢIILE ASUPRA CADRULUI JURIDIC 

ANEXANR.l 

ANEXANR.2 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/27.1.2023 

CAPITOLUL I INTRODUCERE 

1.1. Metodologia utilizată pentru elaborarea Strategiei 

La nivel internaţional, ONU a solicitat statelor să declare starea de urgenţă climatică şi să se 

comporte ca atare. Uniunea Europeană recunoaşte caracterul urgent al problemei şi propune o serie 

de măsuri, precum cele incluse în pachetul Fit for 55 înaintat în vara anului 2021 de către Comisia 

Europeană. Acceptarea şi implementarea acestor măsuri presupun un nivel minimal de educaţie, în 

rândul cetăţenilor, privind schimbările climatice şi mediul. Prin urmare, educaţia şi pregătirea 

adecvată cu privire la mediu şi climă trebuie să se desfăşoare la diverse niveluri, începând de la vârste 

mici. 

Elaborarea Strategiei a urmărit asigurarea concordanţei depline cu viziunea, scopul şi 

obiectivele Raportului „Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile" publicat de 

Administraţia Prezidenţială, în iunie 2022. În anul 2021, în corelare cu priorităţile europene privind 

protecţia mediului şi limitarea schimbărilor climatice, cu angajamentele specifice ale României, 

precum şi cu obiectivele asumate în actualul mandat, Preşedintele României, Klaus Johannis, a dispus 

constituirea Grupului de lucru pe tema educaţiei cu privire la schimbări climatice şi mediu, având ca 

obiectiv principal contribuirea la îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind schimbările climatice şi 

mediul, prin dezvoltarea unui program de educaţie pentru climă la nivel naţional, inclus în raportul 

menţionat mai sus. Prin programul educaţional propus, se doreşte creşterea gradului de înţelegere şi 

participare în răspunsul la acestă provocare majoră care, deşi legată de protecţia mediului, are cauze 

şi implicaţii care nu se reduc la protecţia mediului înţeleasă în sens tradiţional. În procesul de 

elaborare a acestui raport, diferite puncte de vedere au fost formulate şi anumite alegeri au fost făcute 

pentru a identifica linii de acţiune realiste, cu şanse de implementare. 

Astfel, demersul de constituire a grupului de lucru răspunde iniţiativelor internaţionale 

lansate de Organizaţia Naţiunilor Unite - Action for Climate Empowerment şi Uniunea Europeană, 

în domeniul schimbărilor climatice şi sustenabilităţii. 

Reprezentanţii organizaţiilor invitate să participe la grup au avut legitimitatea de a formula 

puncte de vedere relevante, precum şi experienţa necesară, mai ales prin prisma programelor de 

educaţie şi conştientizare în care au fost implicaţi direct. Pe parcursul şedinţelor de lucru, au fost 

abordate teme legate de infrastructură, formarea cadrelor didactice, aria curriculară, materialele 

didactice, instrumentele digitale pentru educaţia privind clima, activităţile educative în natură ş.a. 

Toate aceste elemente precum şi o serie de recomandări, pentru orizontul de timp 2023-2030, vin să 

completeze elementele de educaţie privind schimbările climatice şi mediul din sistemul educaţional 

românesc. 

Conţinutul raportului şi recomandările reflectă opţiunile agregate la nivelul grupului de lucru 

şi· validate de consultarea publică care a avut loc în prima parte a anului 2022. Documentul vizează 

învăţământul preuniversitar iar scopul este de a contribui la îmbunătăţirea accesului la educaţia 

privind schimbările climatice şi mediul la nivel naţional, dar şi de a creşte nivelul de calitate al 

acesteia. Abordarea urmăreşte creşterea expunerii elevilor la informaţii referitoare la factorii care duc 

la degradarea mediului şi schimbările climatice, asigurând şi contextul pentru a se implica, în timpul 

perioadei de şcolarizare, în activităţi aplicate de protecţie a mediului. 
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Raportul „Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile" reprezintă o 

continuare firească a Proiectului „România Educată", iniţiat de Preşedintele României, Klaus 

Iohannis, a cărui operaţionalizare a fost inclusă ca angajament în Strategia Naţională de Apărare a 

Ţării pentru perioada 2020-2024, iar obiectivele şi ţintele strategice ale Proiectului au fost asumate de 

către Guvernul României prin Memorandum. De asemenea, Proiectul „România Educată" 

promovează respectul pentru mediu în seria valorilor care stau la baza sistemului de educaţie şi 

prevede corelarea obiectivelor de învăţare cu politicile publice şi cu obiectivele majore ale sistemului 

de educaţie, care includ, printre altele, educaţia privind mediul înconjurător, sustenabilitatea şi 

limitarea schimbărilor climatice. 

Nevoia de a acţiona în aceste domenii este accentuată şi de efectele din ce în ce mai vizibile 

ale schimbărilor climatice în lume şi în ţara noastră ce pot determina: secetă agresivă, valuri de 

căldură atipice, precipitaţii masive şi inundaţii şi alte schimbări climatice. Astfel, fiecare persoană 

educată în România, indiferent de nivelul de studii, trebuie să aibă acces la informaţii referitoare la 

factorii care duc la degradarea mediului şi schimbările climatice, precum şi oportunitatea de a se 
implica, în timpul perioadei de şcolarizare, în activităţi aplicate de protecţie a mediului. 

Având în vedere amplul proces derulat anterior, precum şi furnizarea unui document realist, 

actual, fundamentat ştiinţific şi tehnic, corelat cu alte documente strategice internaţionale, Strategia 
Naţională privind Educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030 se fundamentează pe Raportul 

Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile, urmărind patru direcţii de acţiune: 
1. Implementarea unui Program educaţional pentru climă şi mediu; 

2. Soluţii pentru resursele educaţionale; 

3. Infrastructură pentru şcoli sustenabile; 

4. Resursă umană implicată în educaţia privind schimbările climatice şi mediul. 

1.2. Necesitatea elaborării Strategiei 

Schimbările climatice şi degradarea mediului sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel 
naţional şi internaţional. Schimbările climatice constituie provocări majore, care vor marca generaţiile 

viitoare. Abordarea acestora trebuie să aibă în vedere schimbări radicale atât la nivel economic, cât şi 
la nivel social. Educaţia este unul din pilonii îmbunătăţirii răspunsului la schimbările climatice, prin 

schimbarea comportamentului uman, în vederea protejării naturii şi a resurselor, fiind recunoscut 

faptul că educaţia pentru climă joacă un rol fundamental în adaptarea comportamentală şi mentală a 
societăţii la schimbările climatice. 

Pe termen mediu şi lung, ca o condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor 
dezvoltării durabile, în România este un obiectiv prioritar, de importanţă strategică, îmbunătăţirea 

radicală, diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi formare profesională. 

Există un interes tot mai mare în rândul tinerilor din România pentru educaţia privind 
schimbările climatice şi mediul şi se remarcă o participare tot mai mare a acestora la acţiuni legate de 

prevenirea schimbărilor climatice. În plus; s-au luat angajamente pentru lărgirea accesului la educaţie 
pentru mediu şi climă, prin participarea la acorduri internaţionale şi prin programe de guvernare 
recente. Totodată, au fost aduse modificări la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru a include competenţele de mediu în rândul competenţelor-cheie din 

lege. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia 

pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030 

În temeiul art. 108 din Constitulia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ho~râre. 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională privind educaţia pentru mediu 
şi schimbări climatice 2023-2030, prevăzută în anexa') care face parte Integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. -Ministerul Educaţiei, Ministerul Medlulul,Apelorşi Pădurilor, precum 
şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce fa îndeplinire 
măsurile specifice domeniului lor de activitate. 

PRIM-MINISTRU 
NICOLAE-JONEL CIUCĂ 

Contrasemnează: 

Bucureşti, 18 Ianuarie 2023. 
Nr.59. 

Ministrul educaţiei, 
Ligia Deca 

Ministrul mediului, 
apelor şi pădurilor, 
Tănczos Bama 

Ministrul investiţiilor şi prolectelor 
europene, 

Marcel-Ioan Boloş 
Ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei, 
Cseke Attlla-Zollăn 
p. Ministrul finanţelor, 

Alin Chitu, 
secretar de stat 

'"') Anelta se publlcă în Monitorul ·oftclal·al Românie-I, Partea I, nr_ 71 bis, care se poate achlzlllona 
de la Centrul pentru relaţli cu publicu! din şos~ Panduri nr. 1. bL P33, parter, sectarul 5, Bucureşti. 




