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Politica privind alinierea instituțională la Agenda 2030 

În scopul alinierii instituționale în aplicarea la nivel național a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
abordate de Agenda 2030 orientată spre eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 
2030, Institutul Național de Metrologie (INM) adoptă prezenta politică care stabilește în limita 
posibilităților INM mijloacele necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv resursele 
interne.  
Agenda 2030 include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective 
aferente, care mobilizează toate țările și părțile interesate în direcția realizării acestor obiective. 
 
Obiectiv 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 
Obiectiv2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 
unei agriculturi durabile. 
Obiectiv 3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă. 
Obiectiv 4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 
vieții pentru toți. 
Obiectiv 5: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 
Obiectiv 6: Asigurarea disponibilității și managementul durabil al apei și sanitației pentru toți. 
Obiectiv 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 
modern. 
Obiectiv 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline 
și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți. 
Obiectiv 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 
inovației. 
Obiectiv 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. 
Obiectiv 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente și durabile. 
Obiectiv 12: Asigurarea unor modele de consum și producție durabile. 
Obiectiv 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor. 
Obiectiv 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă. 
Obiectiv 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea 
pierderilor de biodiversitate. 
Obiectiv 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 
justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 
Obiectiv 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă. 
Conducerea INM, cât și angajații săi, în baza politicii adoptate se vor implica de a depune efort în 
implementarea ODD-urilor atât în activitățile sale cât și în relațiile ce le are inclusiv cu mediul de afaceri, 
astfel fiind impulsionată declanșarea unor acțiuni pentru facilitarea implementării și obținerea unor 
progrese. 
 
Director INM          Alexei PIANÎH 
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