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Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

 
 

1. Inițiative cheie privind inovarea și ODD la nivel 

european și internațional  

2. Abordări standard privind sustenabilitatea în 

activitatea de afaceri  

3. Abordări educaționale de predare și învățare cu 

privire la ODD 

4. Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea 

socială 
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Inițiative cheie privind inovarea și ODD la nivel european și 

internațional  

• Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă (ODD)  

• Rolul inovarii in atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă  

• Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de 

afaceri  

• Cadrul normativ existent, principii și recomandari 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

• Ce este Educația pentru Dezvoltare Durabilă? 

• Integrarea educației în dezvoltarea durabilă  

• Contribuția dezvoltării durabile la educație  

• Obiective de învățare pentru realizarea ODD  

• Strategii pentru implementarea Educației pentru Dezvoltare Durabilă 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea socială 

• Economie socială, întreprindere socială, antreprenoriat social și inovare socială în 

UE  

• Politici de succes privind economia socială  în Europa  

• Exemple de bune practici privind dezvoltarea întreprinderii sociale în România 

• Exemple de inițiative de afaceri sociale în România 
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Inițiative cheie privind inovarea și ODD la nivel european și 

internațional  

• Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă (ODD)  

• Rolul inovarii in atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă  

• Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
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Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă (ODD)  

 

Dezvoltare durabilă - „Dezvoltare care satisface nevoile 

generațiilor actuale fără a compromite capacitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. 

(WCED, 1987) 
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Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă (ODD)  

 

Agenda 2030 integrează cele trei dimensiuni ale 

dezvoltării durabile:  

• economic  

• social  

• de mediu 
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Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)  

 

 
 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Rolul inovarii in atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă  

 

Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă necesită „inovare 

în dezvoltare și inovare pentru dezvoltare”. 
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obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Rolul inovarii in atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 
Obiectivele și țintele care menționează în mod explicit rolul științei, tehnologiei și 

inovării includ următoarele: (Adunarea Generală a ONU, 2015)  

Obiectivul 2. Încetarea foametei, realizarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și 

promovarea agriculturii durabile (2.a)  

Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele (3.b)  

Obiectivul 6. Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și a canalizării pentru toți 

(6.a)  

Obiectivul 7. Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți 

(7.a)  

Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, incluzive și durabile, ocuparea forței 

de muncă deplină și productivă și munca decentă pentru toți (8.2)  

Obiectivul 9. Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării incluzive și 

durabile și promovarea inovării (9.5); (9.b)  

Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mării și resurselor marine pentru 

dezvoltare durabilă (14.4 (14.a) 

 Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global 

pentru dezvoltare durabilă (17.6); (17,7); (17,8) 
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Rolul inovarii in atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă  

 

Agenda de Acțiune din Addis Ababa (AAAA)  

„Crearea, dezvoltarea și difuzarea de noi inovații și tehnologii și 

know-how-ul asociat, inclusiv transferul de tehnologie în condiții 

convenite de comun acord, sunt factori puternici de creștere 

economică și dezvoltare durabilă”.  
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Rolul inovarii in atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă  

Acordul Climatic de la Paris (COP21) se referă în mod explicit 

la inovare în articolul 10 alineatul (5):  

„Accelerarea, încurajarea și facilitarea inovării este esențială pentru un 

răspuns global eficient pe termen lung la schimbările climatice și pentru 

promovarea creșterii economice și a dezvoltării durabile.” 
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

• Direcționarea activităților inovatoare: inovare orientată 

(Mission-oriented innovation)  

• Extinderea beneficiarilor: inovare incluzivă orientata care cei 

săraci (Pro-poor and inclusive innovation)  

• Lărgirea gamei participanti in procesul de inovare - Inovare de 

bază (Grass-roots innovation)  

• Trecerea de la inovarea tehnologică la inovarea socială -

Inovarea socială  

• Promovarea colaborărilor digitale deschise - Inovare deschisă și 

colaborativă activată digital (Digitally enabled open and 

collaborative innovation) 
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

 

Direcționarea activităților inovatoare: inovare 

orientată (Mission-oriented innovation)  

 

Exemplu: „Combaterea Ebola: o mare provocare pentru 

dezvoltare (relevant pentru obiectivele 3, 9 și 17) 
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Extinderea beneficiarilor: inovare incluzivă orientata care cei 

săraci (Pro-poor and inclusive innovation)  

• Banca Mondială definește inovarea incluzivă ca fiind orice inovare care ajută la 

extinderea accesului la produse și servicii de calitate care creează și sporesc nivelul 

de trai pentru populațiile marginalizate (Banca Mondială, 2013).  

• O altă definiție a inovarii incluzive se referă la includerea grupurilor care sunt în 

prezent marginalizate în anumite aspecte privind  inovarea. 

• Sectorul privat poate ajuta la îmbunătățirea vieții celor săraci în trei moduri: 

–  prin crearea de locuri de muncă și creșterea productivității celor săraci,  

– prin satisfacerea unora dintre nevoile lor prin inițiative de responsabilitate socială corporativă și 

–  prin dezvoltarea de produse și servicii accesibile, adaptate nevoilor consumatorilor cu venituri mici 
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Extinderea beneficiarilor: inovare incluzivă orientata care cei 

săraci (Pro-poor and inclusive innovation)  

Exemplu: 

• General Electric – Ecograf la pret redus (relevant pentru 

obiectivul 3)  

• Promovarea soluțiilor tehnologice dezvoltate local în India 

(relevant pentru obiectivul 3)  
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Lărgirea gamei de participanti in procesul de inovare 

- Inovare de bază (Grass-roots innovation)  

 

Inovarea de bază reprezinta soluții pentru sustenabilitate 

conduse de comunitate.  

 

Exemplu: Proiectul „Un milion de cisterne” (relevant 

pentru obiectivele 2 și 6) (The One Million Cisterns 

Project) 
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Trecerea de la inovarea tehnologică la inovarea socială -

Inovarea socială  

 

Example: Car clubs (relevant for Goals 11, 12 and 13)  
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Inovare si Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Promovarea colaborărilor digitale deschise - Inovare deschisă 

și colaborativă activată digital  

Aceasta abordare se bazează și recombină multiple surse și forme de 

cunoaștere, în special prin intermediul colaborarii digitale deschise.  

Există două cerințe cheie pentru a permite inovarea colaborativă:  

(1) accesul deschis la cunoștințe și  

(2) participare largă la procesul de dezvoltare a ideilor, produselor și 

tehnologiilor.  

Exemple:  

• Hackathon  

• Laboratoare de inovare civică  
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de 

afaceri  

 

• Cadrul normativ existent, principii și recomandari 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

 

Sustenabilitate - satisfacerea nevoilor prezentului fără a 

compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-si satisface 

propriile nevoi.  

 

Conceptul de sustenabilitate este compus din trei piloni:  

• economic 

• social 

• de mediu 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

În general, sustenabilitatea în afaceri vizeaza:  

• efectul pe care îl are afacerea asupra mediului și  

• efectul pe care îl are afacerea asupra societății  

 

„Activitatea de afaceri privata, investițiile și inovarea sunt motoarele 

productivității, creșterii economice incluzive și creării de locuri de muncă. 

Recunoaștem diversitatea sectorului privat, de la microîntreprinderi la 

cooperative și la multinaționale. Facem apel la toate întreprinderile să își aplice 

creativitatea și inovația pentru rezolvarea provocărilor dezvoltării durabile. ” 
Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă Articolul 67 agreat de toate cele 193 de state membre ale 

ONU (Adunarea Generală a ONU, 2015) 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

Cadrul normativ existent, principii și orientări 

• Principiile Pactului Global al ONU  (UN Global Compact Principles);  

• Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului  (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights) 

• Declarația tripartită a principiilor OIM privind întreprinderile multinaționale și 

politica socială (ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy ) 

• SDG Compass. Ghidul pentru acțiunea întreprinderilor privind ODD (UN, GRI, 

WBCSD)  

• Standardul ISO 26000 privind Responsabilitatea Sociala 

• Liniile directoare OECD pentru întreprinderi multinaționale  

• Responsabilitatea socială 8000: 2014 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri 
Principiile Pactului Global al ONU  

ZECE PRINCIPII ALE PACTULUI GLOBAL AL NAȚIUNILOR UNITE  

Drepturile omului  

1 Companiile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor universale ale omului si 

2 sa se asigure că nu sunt complici ale abuzurilor in ceea ce priveste drepturile omului 

Muncă  

3 Companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și sa recunoasca efectiv dreptul de negociere colectivă;  

4 Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie;  

5 Eliminarea efectivă a muncii minorilor; și 

6 Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea.  

Mediu inconjurator  

7 Companiile trebuie să promoveze o abordare preventivă a provocărilor mediului inconjurator;  

8 Asumarea inițiativelor pentru promovarea unei responsabilitati solide fata de mediu și;  

9 Încurajarea dezvoltarii si promovarii tehnologiilor ecologice.  

Anticorupție  

10 Companiile ar trebui să lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv santajul si mituirea. 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 

omului 

Principiile directoare ale ONU au la baza trei piloni:  

• Datoria statului de a proteja drepturile omului; 

• Responsabilitatea corporativă de a respecta drepturile omului; 

• Necesitatea accesului la o cale de atac eficientă, atât judiciară, 

cât și nejudiciară, pentru victimele abuzurilor legate incalcarea 

drepturilor omului in activitatea de afaceri. 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

Declarația tripartită a principiilor OIM privind întreprinderile 

multinaționale și politica socială  

 

Aceste principii reflectă bunele practici și se adresează întreprinderilor 

multinaționale și naționale, guvernelor, patronatelor și sindicatelor și acoperă 

domenii precum:  

• angajare;  

• instruire;  

• condițiile de muncă și de viață;  

• relațiil industriale;  

• politici generale. 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

SDG Compass. Ghidul pentru acțiunea companiilor privind ODD 

(GRI, UN Global Compact ,World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD)  

Ghidul prezintă cinci pași care ajută companiile să își maximizeze contribuția la 

ODD.  

SDG Compass este organizat în secțiuni care abordează fiecare dintre cei cinci 

pași ai ghidului: 

• Înțelegerea ODD 

• Definirea priorităților 

• Stabilirea obiectivelor  

• Integrarea  

• Raportarea și comunicarea 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

 

Standardul ISO 26000 privind Responsabilitatea Socială – 

oferta recomandari cu privire la modul în care companiile și 

organizațiile pot funcționa într-un mod etic și transparent, care 

contribuie la dezvoltarea durabilă, luând în considerare în același 

timp așteptările părților interesate, legile aplicabile și normele 

internaționale de comportament.  
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea de afaceri  

Liniile directoare OECD pentru întreprinderile multinaționale 

-  reprezinta un set de recomandări adresate de catre guverne 

întreprinderilor multinaționale care operează în sau din țările care 

au aderat.  

 

Liniile directoare OECD sunt structurate în două părți:  

• Partea I definește standardele pentru o conduită comercială 

responsabilă într-un context global  

• Partea II stabilește orientările procedurale pentru punerea în 

aplicare a recomandărilor din partea I 
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Abordări standard privind sustenabilitatea în activitatea 

de afaceri  

Standardul SA8000:2014 Responsabilitate Sociala  

SA8000:2014 - este cel mai important standard de certificare 

socială pentru companii și organizații din întreaga lume.  

SA8000 măsoară performanța companiilor în opt domenii 

importante pentru responsabilitatea socială la locul de muncă: 

munca copiilor, munca forțată, sănătatea și siguranța, asocierea 

liberă și negocierea colectivă, discriminarea, practicile 

disciplinare, programul de lucru și compensarea. 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu 

privire la ODD 

• Ce este Educația pentru Dezvoltare Durabilă? 

• Integrarea educației în dezvoltarea durabilă  

• Contribuția dezvoltării durabile la educație  

• Obiective de învățare pentru realizarea ODD  

• Strategii pentru implementarea Educației pentru Dezvoltare 

Durabilă 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

„Educația poate și trebuie să contribuie la o nouă viziune a 

dezvoltării globale durabile.” (UNESCO, 2015) 

 

Ce este educatia petntru dezvoltare durabila? 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Integrarea educației în dezvoltarea durabilă  

În cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, educația este articulată în 

esență ca un obiectiv autonom - Educația de calitate SDG 4. 

In cadrul obiectivului 4, punctul 4.7 urmărește: 

 „Până în 2030, să se asigure că toți cursanții dobândesc cunoștințele și 

abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii 

și nonviolenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.” 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Contribuția dezvoltării durabile la educație  

Nu doar educația contribuie la dezvoltarea durabilă și la 

transformarea societății, ci și sustenabilitatea îmbunătățește 

educația și are potențialul de a transforma educația:  

• Sustenabilitatea adaugă scop educației  

• Sustenabilitatea oferă o viziune comună  

• Introducerea sustenabilitatii în curriculum crește potențialul economic  

• Sustenabilitatea oferă exemple concrete de concepte abstracte 

• Sustenabilitatea poate salva viețile oamenilor 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Obiective de învățare pentru realizarea ODD  

• Competențe cheie transversale pentru realizarea 

tuturor ODD  

• Obiective specifice de învățare pentru ODD 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Obiective de învățare pentru realizarea ODD  

Competențe cheie transversale pentru realizarea tuturor ODD:  

– Competența de gândire sistemica 

– Competență anticipativă  

– Competență normativă  

– Competență strategică  

– Competența de colaborare  

– Competență de gândire critică  

– Competență de conștientizare de sine  

– Competență integrată de rezolvare a problemelor 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Obiective de învățare pentru realizarea ODD  

Obiective specifice de învățare pentru ODD  

Pentru fiecare ODD, obiectivele de învățare sunt descrise în domeniile: 

cognitiv, socio-emoțional și comportamental.  

Domeniul cognitiv cuprinde cunoștințe și abilități de gândire necesare pentru a 

înțelege mai bine ODD și provocările în realizarea acestuia.  

Domeniul socio-emoțional include abilități sociale care permit studentilor să 

colaboreze, să negocieze și să comunice pentru a promova ODD, precum și 

abilități de auto-reflecție, valori, atitudini și motivații. 

Domeniul comportamental descrie competențele de acțiune. 
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Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Recomandări pentru implementare  

Integrarea educatiei pentru dezvoltare durabila în politici, strategii și programe  

Integrarea educatiei pentru dezvoltare durabila în curriculum și manuale  

Integrarea educatiei pentru dezvoltare durabila în formarea profesorilor  

Promovarea unei abordări a întregii instituții  

Aplicarea pedagogiei transformative orientate spre acțiune  

– Abordare centrată pe cursant  

– Învățare orientată spre acțiune 

– Învățare transformativă 
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obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Abordări pedagogice privind educatia penrtru 

dezvoltare durabila  
Educatia pentru dezvoltare durabila - favorizează metodele care încurajează 

competențele de sustenabilitate prin învățare activă:  

• Reflecție critică  

• Gândire și analiză sistemică  

• Învățarea participativă  

• Gândire creativa pentru scenarii viitoare  

• Invatare colaborativa 

 
 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Abordări educaționale de predare și învățare cu privire la 

ODD 

Evaluarea rezultatelor învățării și a calității programelor 

privind educatia pentru dezvoltare durabila 

Programele și inițiativele privind EDD ar trebui evaluate atat la 

nivel individual cat si la nivel national. 

Evaluarea rezultatelor învățării poate sa aiba diferite scopuri. 

Abordarea adoptată va depinde de caracteristicile sistemului de 

învățământ și de modul în care este oferită EDD.  

Metodele de evaluare vor trebui aliniate cu obiectivele de învățare 

și cu practicile de predare și învățare. 

 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea 

socială 

• Economie socială, întreprindere socială, antreprenoriat social și 

inovare socială în UE  

• Politici de succes privind economia socială  în Europa  

• Exemple de bune practici privind dezvoltarea întreprinderii 

sociale în România 

• Exemple de inițiative de afaceri sociale în România 

 

 
 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea 

socială 

Economie socială, întreprindere socială, antreprenoriat social 

și inovare socială în UE  

• Economie socială  

• Întreprindere sociala - Comisia Europeană identifică 

principalele domenii de activitate ale întreprinderilor sociale:  
– Integrarea profesionala 

– Servicii sociale personale  

– Dezvoltarea locală a zonelor defavorizate  

• Inovare sociala 

• Antreprenoriat social 

 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și 

inovarea socială 

Politici de succes privind economia socială în Europa  

Tipologia politicilor economiei sociale:  

Politicile necoercitive -  vizează crearea unui mediu favorabil pentru formarea 

si dezvoltarea întreprinderilor din economia socială.  

Acestea pot fi împărțite în două grupuri: 

• masuri instituționale și  

• masuri cognitive.  

Politicile coercitive - urmăresc să intervină în procesul economic al 

întreprinderilor din economia socială cu stimulente atât din partea ofertei, cât și 

din partea cererii. 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea 

socială 

Inovarea socială în Europa de Est  

Inovarea sociala din regiunea Europei de Est este legata 

în principal de activitățile organizațiilor societății civile. 

Acestea apar în principal în domeniul educației și al 

mediului și rareori în domeniul energiei sau al asistenței 

medicale. 

 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Inițiative cheie privind antreprenoriatul și inovarea 

socială 

Exemple de bune practici pentru dezvoltarea 

întreprinderii sociale în România 

• Junior Achievement Romania   

• NESsT  

• Impact Hub  

• “Tara lui Andrei” 

 



Inventarul cunstintelor privind inovarea  si 

obiectivele de dezvoltare durabila – ODD 

Key initiatives on entrepreneurship and social 

innovation 

Exemple de inițiative de afaceri sociale în România 

• VIITOR PLUS 

• CONCORDIA 

• FUNDATIA ALATURI DE VOI 

• PROIECT MOZAIC 

 


