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Ce este Săptămâna Educației 
Globale ?

Saptamana Educatiei Globale este un 
eveniment de conștientizare la nivel eveniment de conștientizare la nivel 

european, care are loc anual în instituții 
educaționale formale și non-formale 

din întregul continent. Are o temă 
diferită în fiecare an.
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Scopul săptămânii educaționale Scopul săptămânii educaționale 
globale este de a încuraja educatorii globale este de a încuraja educatorii 

și cursanțiiși cursanții, adică elevii,, adică elevii,

să exploreze activitățile să exploreze activitățile să exploreze activitățile să exploreze activitățile 
educaționale pentru cetățenia educaționale pentru cetățenia 

globală. globală. 
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În conformitate cu obiectivul 4.7 al 
Obiectivului 4 al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Durabilă, Săptămâna Educației Durabilă, Săptămâna Educației 

Globale abordează aspecte legate de 
diversitate și inegalitate la nivel local 

și global și încearcă să încurajeze:
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��Conștientizarea lumii extinse și a Conștientizarea lumii extinse și a 
rolului nostru de cetățeni ai lumii rolului nostru de cetățeni ai lumii 

��Atitudini de respect pentru diversitate Atitudini de respect pentru diversitate 
și abilități de comunicare interculturale și abilități de comunicare interculturale 

��Responsabilitatea pentru acțiunile Responsabilitatea pentru acțiunile ��Responsabilitatea pentru acțiunile Responsabilitatea pentru acțiunile 
noastre noastre 

��Abilitatea de a lua măsuri pentru a face Abilitatea de a lua măsuri pentru a face 
lumea un loc mai echitabil și durabillumea un loc mai echitabil și durabil
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Tema din acest an se concentrează asupra Tema din acest an se concentrează asupra 
stilului de viață durabil și stilului de viață durabil și 

se referă direct la Obiectivele de se referă direct la Obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite 
(SDG), care vizează eliminarea sărăciei (SDG), care vizează eliminarea sărăciei (SDG), care vizează eliminarea sărăciei (SDG), care vizează eliminarea sărăciei 

extreme, reducerea inegalităților și extreme, reducerea inegalităților și 
combaterea amenințării cu schimbările combaterea amenințării cu schimbările 

climatice până în 2030.climatice până în 2030.
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Este un apel Este un apel la adresa noastră, a tuturor, la adresa noastră, a tuturor, 
pentru a ne regândi obiceiurile și căile de trai, pentru a ne regândi obiceiurile și căile de trai, 

cum cum cheltuim șicheltuim și cum cum consumăm, dar consumăm, dar să să găsim găsim 
și noi modalități de educație și socializare. și noi modalități de educație și socializare. 

Preluarea Preluarea selectivă a selectivă a deșeurilor, deșeurilor, reducerea reducerea Preluarea Preluarea selectivă a selectivă a deșeurilor, deșeurilor, reducerea reducerea 
poluăriipoluării șiși a a emisiiloremisiilor, utilizarea rațională a , utilizarea rațională a 

resurselor naturale resurselor naturale printrprintr--un un stil de viață stil de viață 
durabil durabil suntsunt esențialesențialee pentru protejarea pentru protejarea 

mediului. mediului. 
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Acesta este motivul pentru care tema Acesta este motivul pentru care tema 
din acest an cere să se reflecteze din acest an cere să se reflecteze înîn

activitățile noastre zilnice, aspirațiile activitățile noastre zilnice, aspirațiile activitățile noastre zilnice, aspirațiile activitățile noastre zilnice, aspirațiile 
viitoare și impactul pe care îl putem viitoare și impactul pe care îl putem 
avea asupra influențării schimbării.avea asupra influențării schimbării.
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Ce putem face ?Ce putem face ?
�Să consolidăm educația non-

formale prin organizarea de 
seminarii, dezbateri, ateliere de seminarii, dezbateri, ateliere de 
lucru, mese rotunde, expoziții, 
piese de teatru, donații de caritate, 
sesiuni de instruire pentru elevi ca 
și mediatori.
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Ce putem face ?Ce putem face ?
�Să ajutăm educatorii (cadrele didactice) 
din școli prin organizarea  de către aceștia 
împreună cu Consiliul Elevilor și Comitetul 
de Părinți a unor proiecte și activități de Părinți a unor proiecte și activități 
extrașcolare în parteneriat  cu organizațiile 
guvernamentale și/sau cu administrația 
locală (Consiliul Local,  Primăria  și 
Consiliul Județean), precum și cu alte 
unități școlare.
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Ce putem face ?Ce putem face ?
Să implicăm în acțiunile noastre 
comunitățile locale și instituțiile 
culturale (muzee, ONG-uri, asociații ale 
părinților, centre de asistență socială părinților, centre de asistență socială 
etc.) pe tot parcursul desfășurării 
Săptămânii Educației Globale.
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Ce putem face ?Ce putem face ?
Să cooperăm cu masss-media prin 
includerea mass-mediei locale și 

naționale în desfășurarea sau naționale în desfășurarea sau 
promovarea activităților sau proiectelor 

derulate veți  răspândi mesajul 
săptămânii educaționale globale și 

precum și nevoia de educație la nivel 
mondial.
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ACTIVITĂȚILE PROPUSE

Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD)
Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt un set de
ținte legate de dezvoltarea internațională pe viitor. Acestea
sunt create de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) și
promovate ca Obiective la nivel Mondialpromovate ca Obiective la nivel Mondial
pentru DEZVOLTARE DURABILĂ.

Au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care
au expirat la sfârșitul anului 2015. ODD-urile sunt active din
2015, cand in luna august 193 de țări au căzut de acord în
ceea ce privește 17 obiective de realizat până în 2030. Sunt
17 obiective și 169 de ținte specifice pentru aceste obiective.
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1. Fără sărăcie ... Pune capăt sărăciei în toate formele sale 
pretutindeni.

2. Fără foamete ... Pună capăt foametei, asigură securitatea 
alimentare și nutriție îmbunătățită precum și promovarea unei 
agriculturi durabile.

3. Sănătate bună... Asigură vieți sănătoase și promovează 
sănătate pentru toate vârstele.

4. Educație de calitate ... Asigură o educație de calitate 4. Educație de calitate ... Asigură o educație de calitate 
cuprinzătoare și echitabilă și promovează oportunitățile de 
învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.

5. Egalitate între Sexe ... Realizarea egalității între sexe și 
abilitarea tuturor femeilor și fetelor.

6. Apă curată și canalizare ... Asigură disponibilitatea și 
gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți.
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7. Energie regenerabilă și la prețuri accesibile ... Asigură 
accesului la energie la prețuri accesibile, fiabile, durabile și 
moderne pentru toată lumea.

8. Locuri bune de muncă și economie bună ... Promovează o 
creștere economică care este durabilă și favorabilă incluziunii.

9. Inovație și infrastructură bogată ... Construirea unei 
infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și 
favorabile incluziunii și să încurajarea inovației.

10. Reducerea inegalității ... Reduce inegalitatea în cadrul țării și 
între țări.

11. Orașe și comunități durabile ... Asigură orașele și așezările 
umane favorabile incluziunii, în condiții de siguranță, rezistente 
și durabile.
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12. Utilizarea responsabilă a resurselor... Asigură modelele de consum și 
producție durabile.

13. Combaterea schimbărilor climatice ... Ia măsuri urgente de combatere a 
schimbărilor climatice și impactului acestora.

14. Oceanuri durabile ... Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor 
și resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă.

15. Utilizarea durabilă a pământului ... Protejarea, restaurarea ș promovarea 
utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, oprirea și inversarea degradării terenurilor și 
oprirea pierderii biodiversității.

16. Pace și justiție... Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii 
pentru dezvoltarea durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toată 
lumea, și construirea instituțiilor eficiente, responsabile și favorabilă 
incluziunii la toate nivelurile.

17. Parteneriat pentru dezvoltare durabilă ... Consolidarea mijloacele de punere 
în aplicare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare 
durabilă.
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Fără sărăcie ... Pune capăt 

sărăciei în toate formele sale 

pretutindeni.
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� Nivelurile extreme de sărăcie au fost reduse cu mai mult 
de jumătate faţă de 1990. Într-adevăr, este o reuşită 
remarcabilă, însă 1 din 5 oameni din regiunile în 
dezvoltare încă trăieşte cu mai puţin de 1,25$ pe zi, există 
milioane de alţi oameni care au chiar mai puţin, şi foarte 
mulţi indivizi riscă să cadă din nou în sărăcie.

� Sărăcia înseamnă mult mai mult decât lipsa � Sărăcia înseamnă mult mai mult decât lipsa 
veniturilor şi a resurselor pentru asigurarea unui nivel 
de trai sustenabil. Dintre manifestări, amintim foamea şi 
malnutriţia, accesul limitat la educaţie şi la alte servicii de 
bază, discriminarea şi excluziunea socială, dar şi lipsa de 
participare la procesul de luare a deciziilor.
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� Fapte și cifre
� 836 milioane de oameni trăiesc încă în sărăcie extremă
� Aproximativ 1 din 5 persoane din regiunile în dezvoltare 

trăieşte cu mai puţin de 1,25$ pe zi
� Majoritatea copleşitoare a acestora e localizată în două 

regiuni: Asia de Sud şi Africa sub-sahariană
� Cel mai ridicat nivel de sărăcie se găseşte adesea în ţări � Cel mai ridicat nivel de sărăcie se găseşte adesea în ţări 

mici, fragile, afectate de conflicte
� 1 din 7 copii mai mici de 5 ani are o înălţime inadecvată 

vârstei
� În fiecare zi din 2014, 42.000 de oameni au fost nevoiţi să 

plece din casele lor datorită conflictelor, pentru a căuta 
protecţie
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Ţinte
� Eradicarea, până în 2030, a tuturor formelor de sărăcie pentru oamenii de 

pretutindeni – indicatorul folosit în prezent fiind numărul de persoane care trăiesc cu 
mai puţin de 1.25$ pe zi

� Reducerea, până în 2030, cu cel puţin jumătate, a numărului de bărbaţi, femei şi 
copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie, la toate nivelurile, în concordanţă cu 
definiţiile naţionale

� Implementarea la nivel naţional a unor sisteme de protecţie socială potrivite pentru 
toţi, inclusiv pentru cei din categoriile marginale, şi asigurarea funcţionalităţii 
acestora pentru cea mai mare parte a celor săraci şi vulnerabili, până în 2030

� Până în 2030, toţi bărbaţii şi femeile, mai ales a celor săraci şi vulnerabili, trebuie să 
aibă de drepturi egale la resursele economice, dar şi acces la serviciile de bază, aibă de drepturi egale la resursele economice, dar şi acces la serviciile de bază, 
dreptul de proprietate şi control asupra pământului şi a altor forme de proprietate, 
mosternire, resurse naturale, tehnologii noi adecvate şi servicii financiare, inclusiv 
microfinanţare

� Până în 2030, întărirea rezistenţei celor săraci sau aflaţi în situaţii vulnerabile şi 
reducerea expunerii şi vulnerabilităţii în faţa evenimentelor extreme legate de 
schimbările climatice sau alte şocuri sau dezastre economice, sociale şi de mediu

� Asigurarea mobilizării resurselor din surse variate şi îmbunătăţirea cooperării, 
pentru a asigura mijloace adecvate şi previzibile pentru implementarea de programe 
şi politici pentru eradicarea sărăciei în orice formă a ei, pentru ţările în curs de 
dezvoltare, mai ales pentru cele slab dezvoltate

� Crearea unui cadru solid pentru politici la nivel naţional, regional şi internaţional, 
bazat pe strategii de dezvoltare axate pe probleme de sărăcie şi gen, pentru a susţine 
creşterea investiţiilor în acţiunile de eradicare a sărăcieiȘcoala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-

2019
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Fără foamete ... 

Pună capăt 

foametei, asigură 

securitatea 

alimentare și 
nutriție nutriție 

îmbunătățită 

precum și 
promovarea unei 

agriculturi durabile.
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� Este timpul să regândim modul în care ne cultivăm, distribuim şi consumăm 
mâncarea.

� Făcute în modul potrivit, agricultura, exploatarea pădurilor şi pescuitul pot 
furniza mâncare sănătoasă pentru toţi şi pot genera venituri decente, asigurând în 
acelaşi timp dezvoltarea rurală centrată pe oameni şi protecţia mediului.acelaşi timp dezvoltarea rurală centrată pe oameni şi protecţia mediului.

� În prezent, solul, apele, oceanele, pădurile şi biodiversitatea sunt într-un proces rapid 
de degradare. Schimbările climatice pun şi mai multă presiune pe resursele de care 
depindem, crescând riscurile asociate cu dezastre precum secetă sau inundaţii. Mare 
parte a femeilor şi bărbaţilor din zonele rurale nu mai poate supravieţui pe 
pământurile pe care le deţine şi e obligată să migreze spre oraşe în căutare de 
oportunităţi.

� Este nevoie de o profundă schimbare la nivel global în ceea ce priveşte sistemele 
de agricultură şi producere a hranei dacă ne dorim să hrănim cele 795 de milioane de 
persoane de azi şi pe cele încă 2 miliarde, conform previziunilor, până în 2050.

� Sectorul de producţie a hranei şi agricultură oferă soluţii pentru dezvoltare, şi este 
central pentru eradicarea foametei şi a sărăciei.
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Fapte și cifre
� Foametei

� La nivel global, 1 din 9 oameni – 795 milioane de oameni – este subnutrit
� Marea majoritate a celor care suferă de foame se află în ţările în curs de dezvoltare, unde 12,9% din populaţie este 

subnutrită
� Asia este continentul cu cei mai mulţi oameni care suferă de foame – 2/3 din total. În Asia de Sud, procentul a scăzut în 

ultimii ani, dar în partea vestică, a crescut uşor
� Asia de Sud este zona cea mai afectată de foamete, cu aproximativ 281 milioane de oameni subnutriţi. În Africa sub-

sahariana, proiecţiile pentru 2014-2016 indică o rată a persoanelor subnutrite de aproape 23%
� Slaba nutriţie cauzează aproape jumătate (45%) din decesele copiilor până în 5 ani – 3.1 milioane de copii anual
� 1 din 4 copii din lume suferă de oprire în dezvoltare. În ţările în curs de dezvoltare, proporţia se poate ridica la 1 din 3
� 66 milioane de copii de care merg la şcoala primară în ţările în curs de dezvoltare ajung la cursuri flămânzi,23 milioane 

doar în Africa

� Siguranţa alimentară

� Agricultura reprezintă cel mai mare angajator din lume, oferind un venit pentru 40% din populaţia actuală a lumii. Este � Agricultura reprezintă cel mai mare angajator din lume, oferind un venit pentru 40% din populaţia actuală a lumii. Este 
cea mai mare sursă de venit şi locuri de muncă pentru cei aflaţi în zonele rurale sărace

� 500 de milioane de mici ferme din întreaga lume,cele mai multe încă dependente de apa de ploaie, oferă până la 80% din 
hrana consumată în cea mai mare parte a ţărilor dezvoltate. Investiţiile în micii agricultori sunt un mod extrem de 
important de a creşte siguranţa alimentară şi asigurarea hranei pentru cei săraci, precum şi producţia de alimente pentru 
pieţele locale şi globale

� Încă din anii 1990, aproximativ 75% din diversitatea recoltelor a fost pierdută de pe câmpurile fermierilor. Folosirea mai 
bună a biodiversităţii în agricultură poate contribui la diete mai hrănitoare, la venituri mai bune pentru comunităţile de 
fermieri şi la sisteme de agricultură mai rezistente şi sustenabile

� Dacă femeile care se ocupă de agricultură ar avea acces la aceleaşi resurse ca bărbaţii, numărul celor care suferă de 
foame la nivel global ar putea fi redus cu până la 150 de milioane

� 1,4 miliarde de oameni nu au acces la electricitate în lume – cei mai mulţi locuiesc în zone rurale din ţările în curs de 
dezvoltare. Lipsa energiei în foarte multe regiuni este o baieră fundamentală în care reducerii foametei şi a asigurării că 
lumea poate produce suficientă mâncare pentru a contrabalansa cererea preconizată pe viitor
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Ţinte

� Până în 2030, eradicarea foametei şi asigurarea accesului tuturor persoanelor, în special a celor săraci 
sau aflaţi în situaţii vulnerabile, inclusive copiii, la mâncare sigură, hrănitoare şi suficientă pe tot 
parcursul anului

� Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriţie, inclusive atingerea, până în 2025, a 
obiectivelor stabilite la nivel internaţional în ceea ce priveşte oprirea în dezvoltare şi piererea masei 
musculare la copiii de până în 5 ani, şi abordarea nevoilor nutriţionale ale fetelor, femeilor însărcinate şi 
care alăptează şi a persoanelor în vârstă

� Până în 2030, dublarea productivităţii agricole şi a veniturile pentru producătorii la scară mică, mai 
ales a femeilor, a indigenilor, a familiilor de fermieri, a păstorilor şi pescarilor, prin asigurarea accesului 
sigur şi egal la pământ, la alte resurse de producţie şi informaţie, cunoaştere, servicii financiare, pieţe de 
desfacere şi oportunităţi pentru valoare adăugată şi angajare şi afară sectorului agricol

� Până în 2030, asigurarea unor sisteme sustenabile de producţie alimentară şi implementarea unor practice 
agricole puternice, pentru a creşte producţia şi productivitatea, pentru a contribui la menţinerea 
ecosistemelor, pentru întărirea capacităţii de adaptare la schimbările climatice, vreme extremă, secetă, 
inundaţii sau alte dezastre şi pentru a îmbunătăţi progresiv calitatea terenurilor şi a solurilorinundaţii sau alte dezastre şi pentru a îmbunătăţi progresiv calitatea terenurilor şi a solurilor

� Până în 2020, menţinerea diversităţii genetice a seminţelor, a plantelor cultivate şi a animalelor 
domesticite şi a speciilor înrudite, inclusive prin bănci de seminţe şi plante administrate corespunzător şi 
diversificate sufficient, la nivel naţional, regional şi internaţional, şi promovarea accesului echitabil la 
beneficiile provenite din utilizarea resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale, conform acordurilor 
internaţionale

� Creşterea investiţiilor, inclusive prin întărirea colaborării la nivel internaţional, în infrastructura rurală, cercetarea în doemniul 
agriculturii şi extinderea serviciilor, dezvoltarea tehnologiilor şi a băncilor de fonduri genetice de plante şi animale, pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de producţie în ţările aflate în curs de dezvoltare, mai ales în cele aflate la început

� Corectarea şi prevenţia restricţiilor comerciale şi a distorsionarilor în lumea pieţelor agricole, inclusive prin eliminarea paralelă a tuturor 
formelor de subvenţii pentru export şi a celorlalte măsuri cu efect echivalent, în concordanţă cu mandatul Doha Development Round. 
(The Doha Development Round sau Doha Development Agenda (DDA) este runda curentă de negocieri a Organizației Internaționale a 
Comerțului, cu obiectivul de a reduce barierele comerciale din jurul lumii, facilitând astfel comerțul global)

� Adoptarea măsurilor pentru asigurarea funcţionării adecvate a pieţelor de produse alimentare şi a derivatelor şi facilitate accesului la timp la 
informaţiile pieţelor, inclusiv în ceea ce priveşte rezervele de hrană, pentru a liminta extrema volatilitate a preţurilor la alimente
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Sănătate bună... 

Asigură vieți 
sănătoase și 
promovează promovează 

sănătate pentru 

toate vârstele.
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� Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea stării de 
bine a tuturor, indiferent de vârstă, este essential pentru 
dezvoltarea durabilă. S-au făcut progrese majore în ceea 
ce priveşte creşterea speranţei de viaţă şi reducerea unora 
dintre cauzele comune asociate cu mortalitatea copiilor şi 
mamelor. Progrese majore s-au înregistrat de asemenea în 
îmbunătăţirea accesului la apă curată şi canalizare, îmbunătăţirea accesului la apă curată şi canalizare, 
reducerea bolilor precum malaria, tuberculoza, polio şi 
reducerea răspândirii HIV/SIDA. În orice caz, e nevoie de 
mult mai mult efort pentru a eradica o gamă largă de boli 
şi pentru a lupta împotriva probleme variate, persistente şi 
unele nou apărute legate de sănătate.
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� Fapte şi cifre
� Mortalitatea infantilă

� În prezent, mor cu 17,000 de copii mai puţin decât în 1990, dar anual mai mult de 6 milioane de copii încă 
mor înainte să împlinească 5 ani

� Din 2000, vaccinul de pojar a evitat aproximativ 15.6 milioane de morţi
� În ciuda progresului global, din ce în ce mai mulţi copii mor în Africa sub-sahariana şi în Asia de Sud. 4 

din 5 copii care mor înainte să împlinească 5 ani aparţin acestor zone.
� Copiii născuţi în familii sărace sunt de 2 ori mai predispuşi să moară înainte de a împlini 5 ani, 

comparativ cu cei din familii mai înstărite.
� Copiii ai căror mame au beneficiat de educaţie – chiar şi doar scoala primară – au şanse mai mari de 

supravieţuire decât cei cu mame lipsite de educaţie
� Sănătatea maternă

� Mortalitatea maternală a scăzut cu aproximativ 50% din 1990
În Asia de Est, Africa de Nord şi Asia de Sud, mortalitatea maternă scăzut cu aproximativ două treimi.� În Asia de Est, Africa de Nord şi Asia de Sud, mortalitatea maternă scăzut cu aproximativ două treimi.

� Dar rată mortalităţii materne – adică proporţia mamelor care nu supravieţuiesc naşterii comparativ cu cele 
care supravieţuiesc – în regiunile aflate în dezvoltare este încă de 14 ori mai ridicată decât în zonele 
dezvoltate

� Mai multe femei primesc asistenţă prenatală. În regiunile în curs de dezvoltare, asistenţă prenatală a 
crescut de la 65% în 1990 la 83% în 2012.

� Doar jumătate din femeile aflate în regiunile în curs de dezvoltare primesc îngrijirea de care au nevoie
� Numărul adolescenţilor care devin părinţi în zonele aflate în curs de dezvoltare este în scădere, dar 

progresul a încetinit. Creşterea consumului de contraceptive din anii 1990 nu a continuat şi după 2000.
� Nevoia de planificare familială este satisfăcută pentru din ce în ce mai multe femei, însă cererea creşte 

extrem de rapid.
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� HIV/SIDA, malaria şi alte boli

� La finalului lui 2014, 13.6 milioane de oameni aveau acces la terapie antiretrovirală

� Cazurile noi de infecţie cu HIV în 2013 au fost estimate la 2.1 milioane, cu 38% mai puţine decât în 2001

� La finalul lui 2013, se estima că 35 de milioane de oameni trăiesc cu HIV

� La finalul lui 2013, 240.000 de copiii au fost infectaţi cu HIV

� Cazurile noi de infecţie cu HIV la copii au fost în scădere cu 58% fără de 2001

� La nivel global, adolescentele şi tinerele femei se confruntă cu inegalităţi datorită genului, 
cu excluziune, discriminare şi violenţă, care cresc riscul de a contacta HIV

� HIV este principala cauză a mortalităţii în rândul femeilor ajunse la vârsta maturităţii / reproductivă

� Mortalitatea cauzată de tuberculoză la cei infectaţi cu HIV a scăzut cu 35% fără de 2004

� Au fost 000 de cazuri noi de infecţie cu HIV în rândul adolescenţilor în 2013, dintre care 2/3 au fost la 
adolescente

� SIDA este principala cauză a mortalităţii în rândul adolescenţilor de vârste între 10-19 ani în Africa şi a doua la 
nivel global

� În numeroase medii, dreptul la intimitate şi la autonomie în ceea ce priveşte corpul nu este respectat, luând în 
considerare că pentru multe dintre ele primul act sexual a fost forţat

� În 2013, 2.1 milioane de adolescenţi trăiau cu HIV

� Peste 6.2 milioane de morţi provocate de malarie au fost evitate între 2005-2015, în principal la copii de până în 5 
ani din Africa Sub-sahariana. Rata de incidenţă a malariei la nivel global a scăzut cu aproximativ 37%, iar rata 
mortalităţii cu 58%.

� Între 2000 şi 2013, prevenţia tuberculozei, intervenţiile de diagnostic şi tratament au salvat aproximativ 37 de 
milioane de vieţi. Rata mortalităţii datorate tuberculozei a scăzut cu 45% iar rata de răspândire cu 41% între 1990 şi 
2013.
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Ţinte

� Până în 2030, reducerea ratei mortalităţii materne la nivel global la mai puţin de 70 din 100.000 de copii născuţi vii
� Până în 2030, eliminarea cazurilor de morţi infantile sau ale copiilor până în 5 ani care pot fi prevenite, toate ţările 

urmând să reducă mortalitatea neonatală (copii până în 28 de zile) la cel mult 12 din 1000 de copii născuţi vii şi 
mortalitatea celor până în 5 ani la cel mult 25 din 1.000 de copii născuţi vii.

� Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie şi boli tropicale neglijate şi combaterea hepatitei, a 
bolilor transmisibile prin apă şi ale boli transmisibile.

� Până în 2030, reducerea cu o treime a morţilor premature cauzate de boli netransmisibile prin preventive şi tratament şi 
promovarea sănătăţii mentale şi a bunăstării.

� Întărirea prevenţiei şi a tratamentului pentru abuzul de substanţe, incluzând abuzul de narcotice şi efectele nocive ale 
alcoolului.

� Până în 2020, înjumătăţirea numărului global de morţi şi răniţi în accidentele rutiere.
� Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii de sănătate sexuală şi reproductivă, inclusiv planificare 

familială, educare şi informare, şi integrarea sănătăţii reproductive în programele şi strategiile naţionale.familială, educare şi informare, şi integrarea sănătăţii reproductive în programele şi strategiile naţionale.
� Atingerea unei acoperiri globale în ceea ce priveşte asigurările de sănătate, inclusiv protecţie împotriva riscurilor 

financiare, acces la servicii esenţiale de calitate şi acces la medicamente şi vaccinuri sigure, eficiente, de calitate şi la
preţuri accesibile pentru toţi.

� Până în 2030, reducerea substanţială a numărului de morţi şi boli datorate produselor chimice periculoase 
şi poluării sau contaminării aerului, apei şi solului.

� Întărirea implementării Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în ceea ce priveşte controlul tutunului în 
toate ţările, după caz.

� Sprijinirea cercetării şi dezvoltării vaccinurilor şi medicamentelor pentru bolile transmisibile şi nontransmisibile care 
afectează în principal ţările aflate în curs de dezvoltare, asigurarea accesului la medicamente şi vaccinuri esenţiale, în 
concordanţă cu Declaraţia Doha privind Acordul TRIPS şi sănătatea publică, prin care se stabileşte dreptul ţărilor în curs 
de dezvoltare de a folosi Aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală pentru a proteja sănătatea 
publică şi mai ales pentru a oferi tuturor accesul la medicamente

� Creşterea substanţială a finanţării sănătăţii şi recrutarea, dezvoltarea, trainingul şi păstrarea forţei de muncă în ţările în 
curs de dezvoltare, mai ales în cele mai puţin dezvoltate sau în insule mici.

� Întărirea capacităţii tuturor ţărilor, mai ales în ţările aflate în curs de dezvoltare, pentru alertele precoce, reducerea 
riscurilor şi managementul riscurilor de sănătate la nivel naţional şi global.Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-

2019
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Educație de calitate ... 

Asigură o educație de 

calitate cuprinzătoare și 
echitabilă și promovează echitabilă și promovează 

oportunitățile de învățare 

pe tot parcursul vieții 
pentru toți.

Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



� Obţinerea unei educaţii de calitate este bază pentru 
îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi pentru o dezvoltare 
sustenabilă. Au fost făcute progrese remarcabile în ceea ce 
priveşte creşterea accesului la educaţie la toate nivelurile şi 
creşterea ratei de înrolare în şcoală, mai ales în ceea ce priveşte creşterea ratei de înrolare în şcoală, mai ales în ceea ce priveşte 
femeile de toate vârstele. Cunoştinţele elementare de scris şi 
citit s-au îmbunătăţit considerabil, dar e nevoie de eforturi şi 
mai mari pentru a face paşi încă mai notabili pentru atingerea 
obiectivelor globale în ceea ce priveşte educaţia. Spre exemplu, 
lumea a atins egalitatea între fete şi băieţi la nivelul educaţiei 
primare, însă puţine sunt ţările care au reuşit extinderea acestui 
echilibru la toate nivelurile de educaţie.
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� Fapte şi cifre

� Înscrierea în învăţământul primar în ţările aflate în curs de 
dezvoltare a atins 91%, dar 57 milioane de copiii rămân în 
afara sistemului şcolar

� Mai mult de jumătate dintre copiii care nu s-au înscris la 
şcoală trăiesc în Africa sub-saharianăşcoală trăiesc în Africa sub-sahariană

� Aproximativ 50% dintre copiii care nu sunt înscrişi în 
şcoala primară trăiesc în zonele afectate de conflicte

� 103 milioane de tineri din întreaga lume sunt lipsiţi de 
abilităţile de bază în ceea ce priveşte scrisul şi cititul, şi 
mai mult de 60% dintre ei sunt de sex feminin
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� Ținte
� Până în 2030, asigurarea unei educaţii primare şi secundare gratuite, echitabile şi de calitate pentru toţi 

băieţii şi fetele, pentru atingerea unor rezultate relevante şi eficiente conform Obiectivului 4.
� Până în 2030, asigurarea, pentru toţi băieţii şi fetele, unei copilării de calitate, îngrijire şi educaţie pre-

primara, astfel încât să fie pregătiţi pentru ciclul primar de şcoală
� Până în 2030, asigurarea accesului egal la educaţie tehnică, vocaţională şi terţiară, inclusiv studii 

universitate, accesibilă şi de calitate pentru toate femeile şi toţi bărbaţii.
� Până în 2030, creşterea substanţial a numărului de tineri şi adulţi care au abilităţi relevante, 

inclusiv tehnice şi vocaţionale, pentru a se angaja în joburi decente şi pentru a putea deveni antreprenori.
� Până în 2030, eliminarea disparităţilor de gen în educaţie şi asigurarea accesului egal la toate nivelurile de 

training educaţional şi vocaţional pentru persoanele vulnerabile, inclusiv cele cu dizabilităţi, indigenii şi 
copiii aflaţi în situaţii vulnerabile.

� Până în 2030, asigurarea cunoştinţelor de bază de citire, scriere şi calcul pentru toţi tinerii şi marea parte a 
adulţilor, indiferent de genul acestora.adulţilor, indiferent de genul acestora.

� Până în 2030, asigurarea că toţi cei care sunt în sisteme de învăţământ să aibă cunoştinţele şi abilităţile 
necesare promovării dezvoltării durabile, incluzând, printre altele, educaţia pentru dezvoltarea şi stiluri de 
viaţă sustenabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea culturii păcii şi non-violentei, cetăţenie 
globală şi aprecierea diversităţii culturale şi a contribuţiei culturilor la dezvoltarea sustenabilă

� Construcţia şi îmbunătăţirea facilităţilor educaţionale astfel încât nevoile copiilor, celor cu dizabilităţi şi 
fiecăruia dintre cele două sexe să fie asigurate şi oferirea unui mediu de învăţare sigur, non-violent, 
incluziv şi eficient pentru toată lumea

� Până în 2020, creşterea substanţială a numărului de burse acordate la nivel global ţărilor aflate în curs de 
dezvoltare, în special celor mai puţin dezvoltate, micilor insule şi statelor africane în dezvoltare, pentru 
înscrierea în programe de educaţie superioară, incluzând training vocaţional, programme în tehnologia 
comunicării şi informaţiei, tehnice, de inginerie şi ştiinţe desfăşurate fie în ţările dezvoltate, fie în alte ţări în 
curs de dezvoltare

� Până în 2030, creşterea substanţială a numărului de profesori calificaţi, inclusiv prin cooperarea 
internaţională pentru trainingul profesorilor din ţările aflate în curs de dezvoltare, în special din cele mai 
puţin dezvoltate şi state din micile insule
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Egalitate 

între Sexe ... 

Realizarea Realizarea 

egalității între sexe 

și abilitarea tuturor 
femeilor și fetelor.
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� În timp ce lumea întreagă a făcut progrese uimitoare în ceea 
ce priveşte egalitatea de gen şi emancipareafemeilor odată cu 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (inclusiv accesul egal 
la educaţie primară pentru fete şi băieţi), femeile şi fete 
continuă să fie discriminate şi supuse la violenţă în toate părţile 
lumii.

� Egalitatea de gen nu este numai un drept fundamental al 
omului, dar şi o fundaţie necesară pentru o lume paşnică, 
prosperă şi sustenabilă.prosperă şi sustenabilă.

� Oferindu-le femeilor şi fetelor acces 
egal la educaţie, îngrijire, locuri de muncă 
decente şi reprezentativitate în procesul de luare a deciziilor 
la nivel politic şi economic, vom alimenta economiile 
sustenabile şi aduce beneficii societatiilor şi umanităţii ca 
întreg.
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� Fapte şi cifre
� Aproximativ două treimi din ţările din regiunile aflate în 

dezvoltare au ajuns la un echilibru în ceea ce priveşte educaţia 
primară

� În Asia de Sud,în 1990, la fiecare 100 de băieţi înscrişi în 
şcoala primară erau înscrise doar 74 de fete. Până în 2012, s-a 
ajuns la numere egale

� În Africa sub-sahariană, Oceania şi Asia de Vest, fetele se 
confruntă încă cu obstacole în a se înscrie atât în şcoala confruntă încă cu obstacole în a se înscrie atât în şcoala 
primară, cât şi cea secundară

� Femeile din Africa de Nord au mai puţin de 1 din 5 joburi din 
afara sectorului agricol. Proporţia femeilor angajate în afara 
sectorului agricol a crescut de la 35% în 1990 la 41% în 2015.

� În 46 de ţări, femeile au mai mult de 30% din locurile în 
parlament în cel puţin una din camere

�
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� Ținte
� Eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeilor şi fetelor de pretutindeni
� Eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor, atât în sfera publică, dar 
şi în cea private, incluse aici sunt traficul de persoane şi exploatarea sexuală sau de orice alt 
fel

� Eliminiarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile copiilor, căsătoriile 
timpurii sau forţate şi mutilarea genitală feminină

� Recunoaşterea şi valorificarea muncii domestic şi îngrijirii neplătite prin oferirea de servicii 
publice, infrastructura şi politici de protecţie socială, precum şi promovarea împărţirii 
responsabilităţilor în interiorul gospodăriei şi familiei, conform cu regulile la nivel naţional

� Asigurarea participării plenare şi eficiente a femeilor şi oportunităţi egale de leadership la 
toate nivelurile de luare a deciziilor în mediul politic, economic şi public

drepturilor şi accesului universal la sănătate sexuală şi reproductivă� Asigurarea drepturilor şi accesului universal la sănătate sexuală şi reproductivă în 
conformitate cu programul de acţiune stabilit în cadrul Conferinţei Internaţionale despre 
Populaţie şi Dezvoltare şi a Platformei de Acţiune Beijing

� Asumarea reformelor pentru acordarea de drepturi egale femeilor în ceea ce priveşte 
resursele economice, dar şi accesul la deţinerea şi controlarea pământului sau a altor forme de 
proprietate, la servicii financiare, moşteniri şi resurse natural, în conformitate cu legile 
naţionale

� Îmbunătățirea accesului la tehnologie de suport, în special tehnologie informaţională şi de 
comunicaţii, pentru a promova împuternicirea femeilor

� Adoptarea şi întărirea politicilor clare şi a legislaţiei obligatorii pentru promovarea egalităţii 
de gen şi emanciparea femeilor şi fetelor, la toate nivelurile
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Apă curată 

și canalizare ... Asigură 

disponibilitatea și 
gestionarea durabilă a gestionarea durabilă a 

apei și canalizării 

pentru toți.
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� Apă curată şi accesibilă pentru toţi este o parte esenţială a lumii în 
care vrem să trăim. Este suficientă apă dulce pe planetă pentru a 
îndeplini acest obiectiv. Dar datorită situaţiei neechilibrate din 
economie şi a infrastructurii insuficient dezvoltate, în fiecare an 
milioane de oameni, cei mai mulţi – copii, mor datorită bolilor milioane de oameni, cei mai mulţi – copii, mor datorită bolilor 
asociate cu insuficiența apei, canalizării şi igienei.

� Lipsa apei, proastă calitate a acesteia şi canalizarea 
inadecvată au un impact negativ asupra siguranţei hranei, alegerilor 
stilului de viaţă şi accesului la educaţie pentru familiile sărace din 
lumea întreagă. Seceta afectează unele dintre cele mai sărace ţări ale 
lumii, făcând ca foametea şi malnutriţia să fie şi mai grave.

� Până în 2050, cel puţin unul din patru oameni este predispus 
la a trăi într-o ţară afectată, în mod cronic, recurent, de lipsa de apă 
proaspătă.
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� Fapte şi cifre
� 6 miliarde de oameni au acces mai bun la surse de apă potabilă faţă de 1990, dar 663 

de milioane sunt în aceleaşi condiţii.
� Cel puţin 1.8 miliarde de oameni la nivel global folosesc 

o sursă de apă potabilă contaminată cu fecale.
� Între 1990 şi 2015, proporţia globală a populaţiei care foloseşte surse de apă 

îmbunătăţite a crescut de la 76% până la 91%.
� Însă lipsa apei afectează mai mult de 40% din populaţia globului şi se aşteaptă că 

procentul să crească. Peste 1.7 miliarde de oameni trăiesc în bazine acvatice în care 
ritmul cererii de apă depăşeşte ritmul de regenerare a surselor.

� 4 miliarde de oameni nu au acces la servicii sanitare de bază, precum toalete şi 
latrine

� 4 miliarde de oameni nu au acces la servicii sanitare de bază, precum toalete şi 
latrine

� Peste 80% din apa reziduală rezultată în urma activităţilor umane este vărsată în 
râuri sau mări, fără nicio depoluare prealabilă

� Aproape în fiecare zi, 1000 de copii more datorită unor boli diareice, care ar putea 
fi prevenite, legate în principal de apă şi canalizare

� Hidroenergia este cea mai importantă şi folosită pe scară largă sursă de energie şi 
din 2011, a reprezentat 16% din producţia totală de energie din lumea întreagă

� Aproximativ 70% din toată apa extrasă din râuri, lacuri şi iazuri este folosită pentru 
irigaţii.

� Inundaţiile şi alte dezastre legate de apă cauzează 70% din morţile cauzate de 
dezastre naturale
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� Ținte
� Până în 2030, asigurarea accesului universal şi echitabil la apă potabilă sigură şi la 

preţ convenabil pentru toată lumea
� Până în 2030, asigurarea accesului la canalizare şi igienă adecvate şi echitabile 

pentru toată lumea, inclusiv eliminarea defecării in aer liber din lipsa toaletelor, 
acordând atenţie specială nevoilor femeilor şi fetelor aflate în situaţii vulnerabile

� Până în 2030, îmbunătăţirea calităţii apei prin reducerea poluării, eliminarea 
aruncării şi a eliberării materialelor şi chimicalelor periculoase, înjumătăţirea 
proporţiei de apă reziduală netratată şi creşterea substanţială a reciclării şi 
reutilizării în siguranţă la nivel global.

� Până în 2030, creşterea substanţială a eficienţei utilizării apei în toate sectoarele şi 
asigurarea extracţiei şi furnizării sustenabile de apă proaspătă pentru a aborda lipsa 
de apă şi reducerea substanţială a numărului de oameni care se confruntă cu această de apă şi reducerea substanţială a numărului de oameni care se confruntă cu această 
problemă.

� Până în 2030, implementarea unui sistem de management integrat al resurselor 
de apă la toate nivelurile, incluziv colaborarea trans-statala, după caz.

� Până în 2020, protejarea şi restaurarea ecosistemelor legate de apă, inclusiv 
munţi, păduri, mlaştini, râuri, iazuri şi lacuri

� Până în 2030, extinderea cooperării internaţionale şi a suportului acordat întăririi 
capacităţii în ţările aflate în curs de dezvoltare pe activităţi şi programe legate de apă 
şi canalizare, inclusiv captarea apei, desalinizarea, utilizarea eficientă, tratarea apei 
reziduale, tehnologii de reciclare şi reutilizare.

� Sprijinul şi întărirea participării comunităţilor locale la îmbunătăţirea 
managementului sistemelor de apă şi canalizare
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Energie regenerabilă 

și la prețuri accesibile 

... Asigură accesul la 

energie la prețuri energie la prețuri 

accesibile, fiabile, 

durabile și moderne 

pentru toată lumea.
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� Energia este punctul central al aproape fiecărei provocări şi 
oportunităţi cu care lumea se confruntă azi. Fie că vorbim de 
joburi, Securitate, schimbări climatice, producerea hranei sau 
creşterea veniturilor, accesul tuturor la energie este esenţial.creşterea veniturilor, accesul tuturor la energie este esenţial.

� Energia sustenabilă este oportunitatea de a transforma vieţi, 
economii şi întreaga planetă.

� Secretarul general ONU Ban Ki-moon conduce o iniţiativă 
numită Energie Sustenabilă pentru toţi, pentru a 
asigura accesul la servicii energetice moderne, 
pentru creşterea eficienţei şi a surselor de energie 
regenerabile.
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� Fapte şi cifre

� Unul din cinci oameni nu are acces la un sistem 
modern de electricitate

� 3 miliarde de oameni se bazează 
pe lemn, cărbune sau deşeuri animale pentru a găti şi 
pentru a se încălzipentru a se încălzi

� Energia contribuie în mod dominant la schimbările 
climatice, fiind responsabilă pentru aproximativ 60% din 
totalul emisiilor de gaze de seră

� Reducerea carbonului în energie este un element cheie al 
obiectivelor climatice pe termen lung
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� Ţinte
� Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice 

de încredere, moderne, la preţuri accesibile
� Până în 2030, creşterea substanţială a proporţiei energiei 

regenerabile în mixul global de energie
� Până în 2030, dublarea ratei globale a îmbunătăţirii eficienţei 

energetice
� Până în 2030, îmbunătăţirea cooperării internaţionale pentru 

facilitarea accesului la cercetare şi tehnologii în domeniul energiei 
curate, inclusive energie regenerabilă, eficienţă energetică şi curate, inclusive energie regenerabilă, eficienţă energetică şi 
tehnologii avansate şi curate cu combustibili fosili şi promovarea 
investiţiilor în infrastructură energetică şi tehnologii pentru energie 
curată

� Până în 2030, extinderea infrastructurii şi upgradarea 
tehnologiei pentru a oferi servicii energetice moderne şi sustenabile 
pentru toţi în ţările aflate în curs de dezvoltare, în speciale în ţările 
slab dezvoltate şi statele din micile insule, țările în curs de dezvoltare 
fără ieșire la mare, în conformitate cu propriile programe de suport
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Locuri bune de 

muncă 

și economie bună ... 

Promovează o Promovează o 

creștere economică 

care este durabilă și 
favorabilă incluziunii.
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� Aproximativ jumătate din populaţia lumii trăieşte încă cu 
echivalentul a mai puţin de 2$ pe zi. Şi în prea multe locuri, să ai un 
job nu garantează şansa de a scăpa de sărăcie. Acest progres încet şi 
inegal ne cere să regândim şi să restructurăm politicile economice 
şi sociale care au ca scop eradicarea sărăciei.

� Lipsa continuă de oportunităţi în ceea ce priveşte locurile de 
muncă decente, investiţiile insuficiente şi sub-consumul au dus la 
erodarea contractului social de bază care susţine democraţia 
societăţilor: progresul trebuie împărtăşit. Crearea unor locuri de societăţilor: progresul trebuie împărtăşit. Crearea unor locuri de 
muncă de calitate vă rămâne una din provocările majore pentru 
aproape toate economiile mult după 2015.

� Creşterea economică sustenabilă va cere societăţilor să 
creeze condiţii care să le permită oamenilor să aibă joburi de 
calitate, care să stimuleze economia şi, în acelaşi timp, să nu 
afecteze mediul. Oportunităţile de joburi şi condiţii decente de 
muncă sunt necesare pentru întreaga populaţie aflată la vârsta la care 
poate munci.
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� Fapte şi cifre

� Şomajul global a crescut de la 170 de milioane în 2007 la 
aproape 202 milioane în 2012. 75 de milioane de şomeri 
sunt tineri, femei şi bărbaţi.

� Aproximativ 2.2 miliarde de oameni trăiesc sub limita de 
sărăcie de 2$ şi eradicarea sărăciei este posibilă numai sărăcie de 2$ şi eradicarea sărăciei este posibilă numai 
prin oferirea de joburi stabile şi bine plătite.

� E nevoie de 470 milioane de locuri de muncă la nivel 
global pentru nou veniţii pe piaţa muncii între 2016-2030.
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� Ţinte

� Susţinerea creşterii economice/capita în concordanţă cu circumstanţele la nivel naţional şi, în special, cel puţin 7% 
creştere anuală a PIB-ului în ţările slab dezvoltate

� Atingerea unor niveluri mai înalte de productivitate economică prin diversificare, upgradarea 
tehnologică şi inovare, inclusiv printr-un focus pe valoarea adăugată şi sectoarele cu potenţial de oferire a locurilor 
de muncă

� Promovarea politicilor orientate spre dezvoltare, care susţin activităţile de producţie, crearea de locuri de muncă 
decente, antreprenoriatul, creativitatea şi inovaţia, încurajarea formalizării şi a creşterii numărului de 
microintreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv prin asigurarea accesului la servicii financiare.

� Creşterea progresivă, până în 2030, a eficienţei globale a resurselor în consum şi producţie şi un efort de decuplare 
a creşterii economice de degradarea mediului, în concordanţă cu cadrul de 10 ani de programe referitoare la producţie 
şi consum sustenabile, cu ţările dezvoltare luând iniţiativa.

� Până în 2030, atingerea unei rate de angajare complete, în locuri productive şi decente pentru toţi bărbaţii şi toate 
femeile, inclusiv tinerii şi persoanele cu dizabilităţi, şi plata egală pentru munca de valoare egală.femeile, inclusiv tinerii şi persoanele cu dizabilităţi, şi plata egală pentru munca de valoare egală.

� Până în 2020, reducerea substanţială a tinerilor fără loc de muncă, educaţie sau formare

� Măsuri imediate şi eficiente pentru eradicarea muncii forţate, eliminarea sclaviei moderne şi a traficuluiuman şi 
asigurarea interzicerii şi eliminării celor mai rele forme de exploatare a copiilor prin muncă, inclusiv recrutarea şi 
folosirea copiilor pe post de soldaţi, iar până în 2025, eliminarea muncii efectuate de copii, în toate formele ei

� Protejarea drepturilor la muncă şi promovarea unui mediu sigur de lucru pentru toţi lucrătorii, inclusiv pentru 
imigranţi, în special pentru cei de sex feminin şi cei aflaţi în locuri de muncă precare

� Până în 2030, formularea şi implementarea politicilor de promovare a turismului sustenabil care să creeze locuri de 
muncă şi să promoveze cultura şi produsele locale

� Întărirea capacităţii pentru instituţiile financiare interne pentru încurajarea şi extinderea accesului la servicii bancare, 
asigurări şi servicii financiare pentru toţi

� Creşterea Ajutorului pentru Comerţ acordat ţărilor aflate în curs de dezvoltare, mai ales celor slab dezvoltate, inclusiv 
prin îmbunătăţirea cadrului integrat pentru asistenţă tehnică în materie de comerţ pentru ţările slab dezvoltate

� Până în 2020, dezvoltarea şi operaţionalizarea unei strategii globale pentru angajarea tinerilor şi implementarea 
Pactului Global pentru Locuri de Muncă al Organizaţiei Internaţionale pentru Muncă
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Inovație 

și infrastructură bogată 

... Construirea unei ... Construirea unei 

infrastructuri rezistente, 

promovarea 

industrializării durabile și 
favorabile incluziunii și 
să încurajarea inovației.
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� Investiţiile în infrastructura tehnologiilor de transport, irigaţii, 
energie, informaţii şi comunicaţii sunt cruciale pentru atingerea 
dezvoltării sustenabile şi împuternicirea comunităţilor din 
multe ţări. S-a recunoscut de multă vreme – creşterea în 
productivitate şi venituri, ca şi de îmbunătăţirile aduse 
sistemelor de sănătate şi educaţie necesită investiţii în 
infrastructură.

� Dezvoltarea industrială incluzivă şi sustenabila este sursa 
primară de generare a veniturilor, permite creşterea rapidă şi 

� Dezvoltarea industrială incluzivă şi sustenabila este sursa 
primară de generare a veniturilor, permite creşterea rapidă şi 
susţinută a standardelor de trăi pentru toţi oamenii, şi asigură 
soluţii tehnologice pentru o industrializare în armonie cu 
mediul.

� Progresul tehnologic este fundaţia tuturor eforturilor de a 
atinge obiective de mediu precum creşterea 
resurselor şi eficienţa energetică. În lipsa tehnologiei şi a 
inovaţiei, industrializarea nu va avea loc, şi fără industrializare, 
nu există dezvoltare.
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� Fapte şi cifre
� Infrastructura de bază, precum şoselele, tehnologiile de informare şi comunicare, canalizarea, energia electrică şi apa 

rămâne slab dezvoltată în ţările aflate în curs de dezvoltare.
� Aproximativ 2.6 miliarde de oameni din lumea aflată în curs de dezvoltare se confruntă cu dificultăţi în accesul 

permanent la electricitate
� 5 miliarde de oameni din lumea întreagă nu au acces la servicii de canalizare de bază şi aproape 800 de milioane de 

oameni nu au acces la apă, cei mai mulţi din Africa Sub-sahariana şi Asia de Sud.
� Între 1-1.5 miliarde de oameni nu au acces la servicii telefonice de încredere
� Infrastructura de calitate este legată în mod pozitiv de atingerea obiectivelor sociale, economice şi politice.
� Infrastructura inadecvată duce la lipsa de acces la piaţă, joburi, informaţie şi formare, creând o barieră majoră în 

implementarea afacerilor.
� Infrastructurile sub-dezvoltate limitează accesul la îngrjirire şi educaţie
� Pentru multe din ţările africane, în special cele cu venituri mici, constrângerile existente în prezent datorită 

infrastructurii afectează productivitatea firmelor cu aproximativ 40%.
� Producţia este un angajator extrem de important, oferind aproximativ 470 de milioane de locuri de muncă în lumea 

întreagă în 2009 – adică aproximativ 16% din 2.9 miliarde, forţa de muncă la nivel global. În 2013, se estimează că 
erau mai mult de jumătate de miliard de locuri de muncă în producţie.
întreagă în 2009 – adică aproximativ 16% din 2.9 miliarde, forţa de muncă la nivel global. În 2013, se estimează că 
erau mai mult de jumătate de miliard de locuri de muncă în producţie.

� Multiplicarea joburilor din industrie are un impact pozitiv asupra societăţii. Fiecare job în producţie crează 2.2 joburi în 
alte sectoare.

� Întreprinderile mici şi mijlocii care se implică în producţie şi procesare sunt cele mai importante pentru stadiile 
incipiente ale industrializării şi oferă, de obicei, cele mai multe locuri de muncă. Reprezintă peste 90% din afacerile la 
nivel mondial şi conţin 50-60% din locurile de muncă.

� În ţările unde există date, numărul celor angajaţi în sectorul energiei regenerabile este în prezent de aproximativ 2.3 
milioane. Datorită lipsei de informaţii actualizate, fără îndoială cifrele sunt mult mai mari. Datorită creşterii interesului
în energiile alternative, cifra estimate pentru totalul locurilor de muncă oferite de sectorul de regenerabile este de 20 de 
milioane de locuri de muncă până în 2030.

� Ţările slab dezvoltate au un imens potenţial pentru industrializare în zona de mâncare şi băutură (agro-industrie), în 
zona de haine şi textile, cu predicţii încurajatoare pentru angajări şi productivitate crescută.

� Ţările cu venituri medii pot beneficia de pe urma exploatării industriilor de metale (metale de bază și metale fabricate), 
care oferă o gamă de produse pentru care cererea la nivel internaţional este într-o continuă creştere.

� În ţările aflate în curs de dezvoltare, abia 30% din producţia agricole intră în procesare industrială. În ţările cu venituri
crescute, procentul este de 98%. Astfel, ne putem da seama că oportunităţile grozave oferite de sectorul de agri-
industrie pentru ţările în curs de dezvoltare.Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
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� Ţinte
� Dezvoltarea de infrastructură de calitate, rezistentă, sustenabila şi puternică, inclusiv la nivel regional şi 

trans-broder, pentru a susţine dezvoltarea economică şi starea de bine a oamenilor, cu focus pe acces 
echitabil pentru toţi.

� Promovarea industrializării inclusive şi sustenabile şi, până în 2030, creşterea semnificativă a 
procentului industriei în numărul locurilor de muncă şi PIB, în conformitate cu circumstanţele existente la 
nivel naţional, şi dublarea procentului în ţările slab dezvoltate.

� Creşterea accesului la servicii financiare, inclusive credite rezonabile pentru întreprinderile industriale 
la scară mică, mai ales pentru cele aflate în ţările în curs de dezvoltare, şi integrarea lor pe pieţe şi în 
lanţurile valorice

� Până în 2030, upgradarea infrastructurii şi adaptarea Reorientarea industriilor pentru a le face 
sustenabile, cu creşterea eficienţei utilizării resurselor şi folosirea crescută a tehnologiilor şi proceselor 
industriale curate şi eficiente, cu participarea tuturor ţărilor, în conformitate cu capacităţile acestora.
sustenabile, cu creşterea eficienţei utilizării resurselor şi folosirea crescută a tehnologiilor şi proceselor 
industriale curate şi eficiente, cu participarea tuturor ţărilor, în conformitate cu capacităţile acestora.

� Îmbunătăţirea cercetării ştiinţifice, upgradarea capacităţii tehnologice a sectoarelor industrial în toate 
ţările, mai ales în cele aflate în curs de dezvoltare, până în 2030, încurajând inovarea şi sustenabilitatea 
prin creşterea numărului de cercetători şi oameni care lucrează în dezvoltare pentru fiecare 1 milion de 
oameni în sistemul public, dar şi privat de cercetare şi a cheltuielilor pentru dezvoltare.

� Facilitarea dezvoltării infrastructurii sustenabile şi rezistenţe în ţările aflate în curs de dezvoltare prin 
îmbunătăţirea suportului financiar, tehnic şi tehnologic pentru ţările africane, ţările slab dezvoltate, țările 
în curs de dezvoltare, fără ieșire la mare şi micile state

� Sprijinul pentru dezvoltarea tehnologică internă, cercetare şi inovaţie în ţările aflate în curs de 
dezvoltare, inclusive prin asigurarea unor politici de mediu favorabile pentru, printre altele, diversificarea 
industrială şi valoarea adăugată produselor.

� Creşterea semnificativă a accesului la tehnologiile de informaţii şi comunicare şi încercarea de a furniza 
acces universal şi rezonabil la internet în ţările aflate în curs de dezvoltare până în 2020.
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Reducerea inegalității ... 
Reduce inegalitatea în cadrul 
țării și între țări
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� Comunitatea internaţională a făcut paşi semnificativi în ceea ce 
priveşte scoaterea oamenilor din sărăcie. Cele mai vulnerabile 
naţiuni – cele mai slab dezvoltate ţări, ţările în curs de dezvoltare 
care nu au ieşire la mare şi statele insulare în curs de dezvoltare 
continuă să absoarda o bună parte din fonduri în lupta contra 
sărăciei. În orice caz, inegalităţile încă persistă şi există diferenţe 
mari în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate şi educaţie 
sau alte resurse.

� Mai mult decât atât, în timp ce inegalităţile între state în ceea 
ce priveşte veniturile s-au redus, diferenţele în interiorul statelor s-au ce priveşte veniturile s-au redus, diferenţele în interiorul statelor s-au 
accentuat. Este un consens din ce în ce mai larg asupra faptului că 
dezvoltarea, creşterea economică nu este suficientă pentru a reduce 
sărăcia dacă nu se întâmplă în mod inclusiv şi dacă nu implică toate 
cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială şi 
de mediu.

� Pentru a reduce inegalităţile, politicile ar trebuie să fie 
universale în ceea ce priveşte acordarea de atenţie pentru populaţia 
dezavantajată şi marginalizată.
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� Fapte şi cifre
� În medie – şi luând în considerare populaţia – inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile au 

crescut cu 11% în ţările dezvoltate în perioada 1900-2010
� Majoritatea semnificativă a gospodăriilor din ţările aflate în curs de dezvoltare – mai mult de 

75% din populaţie – trăiesc astăzi în societăţi în care veniturile sunt distribuite inegal, iar 
diferenţele sunt mai mari decât în anii ’90.

� Dovezile arată că, dincolo de o anumită limită, inegalităţile afectează creşterea şi lupta 
împotriva sărăciei, calitatea relaţiilor în sferele publice şi politice şi simţul individual de 
împlinire şi valoare.

� Nimic nu este inevitabil când vorbim despre inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile. Câteva 
ţări au reuşit să menţină sau reducă inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile în timp ce au 
atins o creştere puternică

� Nu ne putem adresa în mod eficient problemei inegalităţii veniturilor dacă nu ne ocupăm 
de inegalitatea oportunităţilorde inegalitatea oportunităţilor

� Într-un sondaj global condus de Programul de Dezvoltare al ONU, cei care fac politicile în 
lumea întreagă au recunoscut ca nivelurile inegalităţii din ţările lor sunt în general ridicate şi 
au potenţialul de a ameninţa pe termen lung dezvoltarea socială şi economică

� În ţările aflate în curs de dezvoltare, există dovezi conform cărora copiii care aparţin celor 20% 
dintre cei mai săraci oameni sunt de 3 ori mai predispuşi să moară înainte de împlinirea vârstei 
de 5 ani, comparativ cu cei mai bogaţi 20%

� Protecţia socială a fost extinsă semnificativ, la nivel global, cu toate astea, persoanele cu 
dizabilităţi sunt de 5 ori mai predispuse la cheltuieli majore pentru a-şi întreţine sănătatea

� În ciuda reducerii mortalităţii materne în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, femeile din 
zonele rurale sunt încă de 3 ori mai predispuse să moară în timpul naşterii decât cele care 
trăiesc în zone urbane

�
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� Ţinte
� Până în 2030, atingerea progresivă şi susţinerea unei creşteri a venitului pentru cei mai săraci 40% 

dintre cetăţeni la o rată mai mare decât media naţională.
� Până în 2030, întărirea şi promovarea incluziunii sociale, economice şi politice a tuturor, indiferent 

de vârstă, sex, dizabilităţi, rasă, etnie, origine, religie său stătut economic sau de alt fel.
� Asigurarea oportunităţilor egale şi reducerea inegalităţilor, inclusive eliminarea legilor, politicilor şi 

practicilor discriminatorii şi promovarea unei legislaţii, unor politici şi acţiuni corecte din acest punct 
de vedere.

� Adoptarea politicilor, în special fiscale, de salarizare şi protecţie socială, şi atingerea progresivă a unei 
calităţi crescute

� Îmbunătăţirea reglementării şi monitorizării pieţelor şi instituţiilor financiare globale şi întărirea 
implementării acestor reglementări

� Asigurarea unei reprezentări crescute şi a unei voci pentru ţările aflate în curs de dezvoltare în luarea 
deciziilor la nivelul instituţiilor economice şi financiare la nivel global, pentru a le creşte eficienţa, 

� Asigurarea unei reprezentări crescute şi a unei voci pentru ţările aflate în curs de dezvoltare în luarea 
deciziilor la nivelul instituţiilor economice şi financiare la nivel global, pentru a le creşte eficienţa, 
credibilitatea, responsabilitatea şi legitimitatea.

� Facilitarea unei migraţii şi mobilităţi a persoanelor ordonate, sigure, consistente şi responsabile, 
inclusiv prin implementarea unor politici migraţioniste

� Implementarea principiului tratamentului special şi diferenţiat pentru ţările în curs de dezvoltare, în 
particular în ţările aflate la început de drum, în conformitate cu acordurile World Trade Organization.

� Încurajarea fluxurilor financiare şi de asistenţă pentru dezvoltare oficiale, incluzând investiţiile 
străine directe către statele unde e cea mai mare nevoie, în particular în ţările cel mai puţin dezvoltate, 
ţările africane, statele insulare aflate în curs de dezvoltare şi ţările fără ieşire la mare, în acord cu 
planurile şi programele lor naţionale.

� Până în 2030, reducerea la mai puţin de 3 procente a costurilor tranzacţiilor pentru banii trimişi de 
migranți şi eliminarea tranzacţiilor cu costuri mai mari de 5 procente.
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Orașe și comunități 
durabile ... Asigură 

orașele și așezările 

umane favorabile umane favorabile 

incluziunii, în condiții 
de siguranță, 

rezistente și durabile.
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� Oraşele sunt huburi pentru idei, comerţ, cultură, ştiinţă, 
productivitate, dezvoltare socială şi mult mai multe. La 
potenţialul lor maxim, oraşele au permis oamenilor să avanseze 
din punct de vedere social şi economic.În orice caz, există 
multe provocări pentru a menţine oraşele la nivelul la care 
acestea pot încă oferi locuri de muncă şi prosperitate, fără a 
dăuna solului şi resurselor. Printre cele mai întâlnite provocări 
urbane, sunt aglomerarea, lipsa fondurilor pentru furnizarea 
serviciilor de bază, lipsa locuinţelor adecvate şi declinul serviciilor de bază, lipsa locuinţelor adecvate şi declinul 
infrastructurii.

� Aceste provocări pot fi depăşite în moduri diferite, ca să 
permită creşterea şi dezvoltarea oraşelor, în acelaşi timp cu 
îmbunătăţirea modului de utilizare a resurselor şi reducerea 
poluării şi a sărăciei. Viitorul pe care ni-l dorim include oraşe 
cu oportunităţi pentru oricine, cu acces la serviciile de bază, 
energie, locuinţe, transport şi restul.
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� Fapte şi cifre
� Jumătate din umanitate trăieşte în oraşe – 3.5 miliarde de 

oameni
� Până în 2030, aproximativ 60% din populaţia lumii va trăi în 

zone urbane
� 95% din expansiunea urbană din următoarele decenii va avea 

loc în ţările dezvoltate
� 828 de milioane de oameni trăiesc astăzi în mahalale, iar 

numărul lor continuă să creascănumărul lor continuă să crească
� Oraşele lumii însumează 3% la suprafaţa Pământului, dar 

consumă între 60-80% din energie şi sunt responsabile 
pentru 75% din emisiile de carbon

� Urbanizarea rapidă exercită presiuni asupra resurselor de apă 
proaspătă, canalizării, mediului de viaţă şi sănătăţii publice

� Pe de altă parte însă, oraşele aglomerate pot aduce câştiguri din 
punct de vedere a inovaţieitehnologice, reducând în acelaşi 
timp consumul de resurse şi energie
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� Ţinte
� Până în 2030, asigurarea accesului tuturor invidizilor la locuinţe adecvate, sigure, la un preţ accesibil şi la 

servicii de bază, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor din mahalale/cartiere sărace.
� Până în 2030, asigurarea accesului tuturor indivizilor la sisteme de transport sigure, la un preț convenabil, 

accesibile şi sustenabile, creşterea siguranţei drumurilor, mai ales prin extinderea sistemului de 
transport în comun, cu atenţie sporită acordată nevoilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile –
femei, copii, persoane cu dizabilităţi şi persoane în vârstă.

� Până în 2030, creşterea urbanizării inclusive şi sustenabile, şi a capacităţii de plănuire şi management a unui 
sistem participativ, integrat şi sustenabil al aşezărilor umane în toate ţările.

� Întărirea eforturilor pentru protejarea şi apărarea patrimoniului cultural şi natural al lumii
� Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de morţi şi a numărului de oameni afectaţi şi scăderea 

substanţială a pierderilor economice directe din produsul intern brut la nivel mondial datorate dezastrelor, 
inclusiv dezastrele provocate de ape, cu accent pe protejarea săracilor şi a celor aflaţi în situaţii de 
vulnerabilitate.

� Până în 2030, reducerea impactului advers asupra mediului per capita datorat oraşelor, inclusiv prin � Până în 2030, reducerea impactului advers asupra mediului per capita datorat oraşelor, inclusiv prin 
acordarea unei atenţii special calităţii aerului şi managementului deşeurilor municipale şi de alte feluri.

� Până în 2030, asigurarea accesului universal la spaţii publice şi spaţii verzi sigure, inclusive şi accesibile, 
mai ales pentru femei şi copii, persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi

� Încurajarea conexiunilor economice, sociale şi de mediu între zonele urbane, peri-urbane şi rurale prin 
întărirea planificării dezvoltării naţionale şi regionale.

� Până în 2020, creşterea substanţială a numărului de oraşe şi aşezări umane care să adopte şi să implementeze 
politicile integrate şi planurile către incluziune, eficienţa 
resurselor, reducerea şi adaptareala schimbările climatice, rezistenţa contra dezastrelor şi dezvoltarea 
şi implementarea, în concordanţă cu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, a 
unui management holistic al dezastrelorpentru toate nivelurile

� Sprijinirea ţărilor mai puţin dezvoltate, inclusiv prin asistenţă financiară şi tehnică, în construirea 
unor clădiri sustenabile şi rezistenţe, folosind materiale locale.
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Utilizarea 

responsabilă a 

resurselor... Asigură resurselor... Asigură 

modelele de consum 

și producție durabile.
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� Modelele sustenabile de consum şi producţie se referă la promovarea 
eficienţei resurselor şi energiei, infrastructurii durabile şi oferirea de 
acces la serviciile de bază, la locuri de muncă decente şi sustenabile şi 
la o viaţă de calitate pentru noi toţi. Implementarea acestor modele 
contribuie la îndeplinirea planurilor generale de dezvoltare, la 
reducerea costurilor economice, de mediu şi sociale, la întărirea 
competitivităţii economice şi la reducerea sărăciei.

� Producţia şi consumul sustenabil au ca deviză “să facem mai mult şi 
mai bine cu mai puţin”, crescând câştigurile, pe toate planurile, din 
activităţile economice prin reducerea cantităţilor utilizate, a degradării 
şi a poluării de-a lungul ciclului de viaţă al resurselor, în acelaşi timp şi a poluării de-a lungul ciclului de viaţă al resurselor, în acelaşi timp 
cu creşterea calităţii. Sunt implicaţi diferiţi stakeholderi, inclusiv 
afacerile, consumatorii, decidenţii, cercetătorii, oamenii de ştiinţă, 
retailerii, media şi agenţiile de cooperare pentru dezvoltare, printre 
altele.

� E de asemenea nevoie de o abordare sistemică şi de cooperare între 
actorii din întregul lanţ de aprovizionare, de la producător până la 
consumatorul final. Este nevoie de implicarea consumatorului 
prin creşterea conştientizării şi de educaţie privind consumul şi 
stilurile de viaţă sustenabile, oferind consumatorului informaţiile 
adecvate prin standarde şi etichete şi implicarea în achiziţiile publice 
sustenabile, printre altele.Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
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� Fapte și cifre
� În fiecare an, aproximativ o treime din toată mâncarea produsă – echivalentul a 1.3miliarde tone, valorând circa 1trilion $ – sfârşeşte prin a 

putrezi în coşurile de gunoi ale consumatorilor şi retailerilor sau stricându-se datorită condiţiilor proaste de transport sau metodelor de 
recoltare.

� Dacă oamenii din întreaga lume ar începe să folosească becuri cu eficienţă energetică ridicată, lumea ar salva 120 miliarde $ anual.
� Dacă populaţia globală ar ajunge la 9.6 miliarde până în 2050, ar fi nevoie de echivalentul a trei planetepentru a furniza resursele necesare 

pentru continuarea actualului stil de viaţă.
� Apă

� Mai puţin de 3% din apa din lume este proaspătă (potabilă), iar 2,5% din aceasta este îngheţată în Antarctica, Arctic şi gheţari. Prin urmare, 
umanitatea se bazează pe 0,5 procente pentru toate ecosistemele şi nevoile de apă proaspătă.

� Oamenii poluează apă mai repede decât natura o poate recicla şi purifica – în râuri şi lacuri.
� Mai mult de 1 miliard de oameni nu au acces la apă potabilă.
� Consumul excesiv de apă pune presiune pe resursele de apă existente la nivel global.
� Apa este gratuită, însă infrastructura de care e nevoie pentru livrarea acesteia este scumpă.
�

� Energie� Energie

� În ciuda avansului tehnologiei care a promovat beneficiile eficienţei energetice, consumul de energie în ţările OECD va continua să crească 
cu încă 35% până în 2020, Consumul de energie comercial şi residential este sectorul cu a doua cea mai rapidă creştere, după transport, în 
ceea ce priveşte consumul global de energie.

� În 2002 stocul de vehicule cu motor din ţările OECD era de 550 milioane de autovehicule (dintre care 75% erau maşini personale). Până în 
2020 se aşteaptă o creştere a deţinătorilor de vehicule cu 32%. În acelaşi timp, distanţele parcurse de vehiculele motorizate vor creşte, 
conform prognozelor, cu până la 40%, iar transportul aerian se preconizează că se va tripla în aceeaşi perioadă.

� Gospodăriile consumă 29% din energia globală şi contribuie la 21% din emisiile de CO2.
� O cincime din consumul final de energie la nivel global în 2013 a fost din surse regenerabile.
� Mâncare

� Faza de producţie (agricultura, procesarea mâncării) are un impact substanţial asupra mediului, gospodăriile influenţează impactul prin 
alegerile dietelor şi obiceiurilor. Astfel, mediul este afectat datorită energiei consummate pentru prepararea alimentelor şi prin generarea de 
deşeuri.

� 1,3 miliarde tone de mâncare sunt irosite în fiecare an, în timp ce aproape 1 miliard de oameni sunt malnutriti şi încă 1 miliard flămânzi.
� Supraconsumul de mâncare este nociv atât pentru sănătate, cât şi pentru mediu.
� 2 miliarde de oameni sunt supraponderali sau obezi, la nivel global
� Degradarea sau scăderea fertilităţii solului, supra-consumul de apă, pescuitul excesiv şi degradarea mediului marin contribuie la 

scăderea abilităţii resurselor naturale să acopere nevoile de mâncare.
� Sectorul de mâncare consumă aproximativ 30% din consumul total de energie al lumii şi e responsabil pentru aproximativ 22% din emisiile 

totale de gaze de seră.
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� Ţinte
� Implementarea cadrului pentru 10 ani de programe pentru consum şi producţie sustenabile, cu implicarea 

tuturor ţărilor, cele dezvoltate preluând conducerea, cu luare în considerare a nivelului de dezvoltare şi a 
capacităţii ţărilor în curs de dezvoltare.

� Până în 2030, atingerea unui management sustenabil şi a unei utilizări eficiente a resurselor naturale.
� Până în 2030, înjumătăţirea risipei de mâncare/per capita la nivel de retaileri şi consumatori şi reducerea 

pierderilor de alimente în cadrul producţiei şi distribuţiei, inclusiv a pierderilor post-recoltare
� Până în 2020, atingerea unui nivel eficient de management al chimicalelor şi tuturor deşeurilor de-a 

lungul întregului ciclu de viaţă, în concordanţă cu cadrul agreat la nivel internaţional, reducând în mod 
semnificativ eliminarea acestora în aer, apă şi sol, pentru a minimiza impactul advers al acestora asupra 
sănătăţii umane şi mediului.

� Până în 2030, reducerea substanţială a generării de deşeuri prin prevenire, reducere, reciclare şi 
refolosire

� Încurajarea companiilor, în special a celor mari şi transnaţionale, să adopte practici sustenabile şi să 
integreze informaţiile despre sustenabilitate în ciclul lor de raportare.integreze informaţiile despre sustenabilitate în ciclul lor de raportare.

� Promovarea unor practici sustenabile în achiziţiile publice, în concordanţă cu politicile şi priorităţile 
naţionale.

� Până în 2030, asigurarea că oamenii de peste tot vor avea acces la informaţiile relevante şi constiezarea în 
legătură cu dezvoltarea sustenabila şi stilurile de viaţă în armonie cu natura.

� Susţinerea ţărilor aflate în curs de dezvoltare în întărirea capacităţii ştiinţifice şi tehnologice de a înainta 
către tipare de consum şi producţie mai sustenabile

� Dezvoltarea şi implementarea unor instrumente de monitorizare a impactului turismului sustenabil în 
ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă şi promovarea culturii şi produselor locale.

� Raţionalizarea subvenţiilor pentru combustibilii fosili ineficienţi care încurajează consumul iraţional –
prin eliminarea distorsiunilor pieţei, în concordanţă cu circumstanţele naţionale, inclusiv prin restructurarea 
taxării şi eliminării acelor subvenţii – acolo unde acestea există, luând în considerare cu atenţie nevoile 
specifice şi condiţiile din ţările aflate în curs de dezvoltare şi minimizarea posibilului impact advers asupra 
dezvoltării acestora, într-un mod care să protejeze comunităţile sărace şi afectate.
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Combaterea 

schimbărilor climatice ... 

Ia măsuri urgente de 

combatere a combatere a 

schimbărilor climatice și 
impactului acestora.
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� Schimbările climatice afectează în prezent fiecare ţară de pe continent. Economiile naţionale sunt afectate, 
la fel ca vieţile oamenilor, iar comunitarile şi ţările vor plăti un preţ din ce în ce mai mare.

� Oamenii trăiesc impactul semnificativ al schimbărilor climatice, prin schimbarea vremii, 
creşterea nivelului mării şi evenimente meteo extreme. Emisiile de gaze de seră rezultate din activităţile 
oamenilor sunt una din cauzele schimbărilor climatice, şi ele continuă să crească, fiind în prezent la cel 
mai înalt nivel din istorie.

� În lipsa acţiunii, temperatura medie de suprafaţă a lumii se presupune că va creşte peste nivelul 
secolului 21, şi va depăşi cu 3 grade Celsius temperatura media a acestui secol – cu anumite zone din 
lume în care se aşteaptă să fie încă şi mai cald. Cei mai afectaţi oameni sunt cei săraci şi vulnerabili.

� Ţările au la dispoziţie soluţii practice, accesibile pentru a face saltul către economii mai curate şi 
mai rezistente. Ritmul schimbării se accelerează, deoarece din ce în ce mai mulţi oameni se întorc spre 
surse regenerabile de energie şi spre o gamă largă de măsuri cu scopul reducerii emisiilor şi creşterea 
eforturilor de adaptare.eforturilor de adaptare.

� Schimbările climatice constituie o provocare globală, care nu respectă graniţele naţionale. 
Emisiile din orice loc afectează oamenii de pretutindeni. Este o problemă care cere soluţii coordonate la 
nivel internaţional şi care necesită cooperare internaţională pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să 
facă trecerea către o economie cu emisii scăzute de carbon.

� Pentru a combate schimbările climatice, ţările au adoptat Acordul de la Pariş la COP 21 în 
decembrie 2015. Toate ţările au acceptat să lucreze împreună pentru a limita creşterea temperaturii 
globale la 2 grade Celsius, şi luând în considerare riscurile, să încerce limitarea la 1.5 grade.

� Implementarea Acordului de la Pariş este esenţial pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare 
Sustenabila, şi oferă ghidare pentru acţiunile climatice care vor reduce emisiile şi vor constitui bază 
pentru rezistenţa la schimbările climatice.

� Pe 21 septembrie, ţările vor veni la centrul Naţiunilor Unite, pentru a-şi depune documentele de 
ratificare. Acordul intră în vigoare la treizeci de zile după ce aproximativ 55% dintre emitenţii de gaze de 
seră îşi vor fi depus actele de ratificare, aprobare sau acceptare.
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� Fapte și cifre
� Datorită Panelului Interguvernamental pe Schimbări Climatice ştim că
� – Din 1800 până în 2012, temperatura medie globală a crescut cu 0.85°C. Pentru a 

pune această valoare în perspectivă, pentru fiecare grad cu care temperatura creşte, recoltele de 
cereale scad cu aproximativ 5%. Porumbul, grâul şi alte recolte majore au scăzut semnificativ 
la nivel global cu 40 megatone pe an între 1981 şi 2002

� – Oceanele s-au încălzit, cantităţile de zăpadă şi gheaţă au scăzut, iar nivelul mării a 
crescut. Din 1901 până în 2010, nivelul mediu al mării a crescut cu până la 19 cm, datorită 
extinderii oceanelor din cauza încălzirii globale şi topirii gheţii. Gheaţa din Arctic a scăzut în 
fiecare decadă din 1979, cu pierzând 1.07 milioane km2 la fiecare 10 ani

� – Luând în considerare concentraţiile curente şi emisiile de gaze de seră, este foarte 
probabil că până la finalul acestui secol, creşterea temperaturii globale va depăşi 1.5°C faţă de 
perioada 1850 – 1900, cu o excepţie: aceea în care oceanele lumii vor continua să se 
încălzească şi gheaţa se va topi în continuareîncălzească şi gheaţa se va topi în continuare

� Se preconizează că nivelul mediu al mării va creşte cu 24-30 cm până în 2065 şi cu 40-
63 cm până în 2100. Cele mai multe aspecte ale schimbărilor climatice vor persista multe 
secole de acum înainte, chiar dacă emisiile ar fi oprite acum

� – Emisiile globale de CO2 au crescut cu aproximativ 50% din 1990
� – Emisiile au crescut mult mai repede între 2000 şi 2010 decât în oricare dintre 

deceniile anterioare
� Încă este posibil, prin folosirea unei game largi de măsuri tehnologice şi schimbări 

comportamentale, să limităm creşterea temperaturii medii globale la 2 grade Celsius
� – Majoritatea schimbărilor instituţionale şi tehnologice vor oferi şanse că încălzirea 

globală să nu depăşească acest prag
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� Ţinte
� Creşterea rezistentei şi capacităţii de adaptare la pericolele de 

natură climatică şi să dezastrele naturale din toate ţările
� Integrarea măsurilor împotriva schimbărilor climatice în politicile 

naţionale, strategii şi planuri
� Îmbunătăţirea educaţiei, creşterea conştientizării şi 

a capacităţii umane şi instituţionale în ceea ce priveşte reducerea 
schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, reducerea impactului şi 
atenţionarea cu privire la efecte

� Implementarea angajamentelor luate de ţările dezvoltate cu ocazia 
Framework Convention on Climate Change a Naţiunilor Unite, de a Framework Convention on Climate Change a Naţiunilor Unite, de a 
pune la dispoziţie 100 mld.$ anual până în 2020, din toate sursele, 
pentru nevoile ţărilor aflate în curs de dezvoltare pentru acţiunile de 
miscorare a impactului schimbărilor climatice, pentru transparenţă în 
implementare şi operaţionalizarea completă a Fondului Green 
Climat, prin capitalizarea acestuia

� Promovarea mecanismelor de creştere a capacităţii pentru 
planificarea acţiunilor şi managementul schimbărilor climatice în 
ţările aflate în curs de dezvoltare şi în statele insulare, incluzând 
concentrarea pe femei, tineri şi comunităţi locale şi marginalizate
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Conservarea și 
utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor 

și resurselor și resurselor 

marine pentru 

dezvoltarea 

durabilă.
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� Oceanele lumii – prin temperatură, metabolism, curenţi şi 
viaţă – conduc sistemele globale care fac pământul 
locuibil pentru umanitate.

� Apa de ploaie, apa de băut, vremea, climă, zonele de 
coastă, mare parte din mâncarea noastră şi chiar oxigenul 
din aerul pe care-l respirăm sunt în cele din urmă oferite şi 
stabilizate de mare.

De-a lungul istoriei, oceanele şi mările s-au dovedit rute � De-a lungul istoriei, oceanele şi mările s-au dovedit rute 
vitale pentru comerţ şi transport.

� Un management atent al acestor resurse globale este un 
element esenţial al unui viitor sustenabil.
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� Fapte și cifre
� Oceanele acoperă trei sferturi din suprafaţa pământului, conţin 97% din apa de pe 

planetă şi reprezintă 99% din spaţiul de viaţă de pe planetă, după volum.
� Mai mult de 3 mld. de oameni depinde de biodiversitatea marină şi de coastă 

pentru supravieţuire
� La nivel global valoarea de piaţă a resurselor şi industriilor marine şi din zonele de 

coastă este estimată la 3 mld.$ pe an, aproximativ 5% din PIB-ul global.
� Oceanele conţin aproximativ 200,000 de specii, dar numerele ar putea ajunge la 

câteva milioane.
� Oceanele absorb aproximativ 30% din dioxidul de carbon produs de oameni, 

amortizând impactul încălzirii globaleamortizând impactul încălzirii globale
� Oceanele sunt cea mai mare sursă de proteine a lumii, cu mai mult de 3 mld. de 

oameni depinzând de oceane ca prima sursă de proteine.
� Pescăriile, direct sau indirect, angajează peste 200 milioane de oameni
� Subvenţiile pentu pescuit contribuie la sărăcirea rapidă a multor specii de peşti şi 

împiedica eforturile de a salva şi restaura pescăriile de pe întreg mapamondul şi 
joburile conexe, cauzând pescăriilor venituri cu 50 mld. $ mai mici în fiecare an, 
comparativ cu veniturile pe care le-ar putea avea

� Aproape 40% din oceanele lumii sunt afectate de activităţile umane, inclusiv 
poluare, pescării sărăcite şi pierderea habitatelor din zonele de coastă
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� Ţinte

� Până în 2025, prevenirea şi reducerea semnificativă a poluării marine de toate felurile, în special a celei cauzate de 
activităţile terestre, inclusiv deşeuri marine şi poluare cu nitraţi.

� Până în 2020, managementul sustenabil şi protecţia ecosistemelor marine şi costale, pentru a evita impactul advers 
semnificativ, inclusiv prin întărirea rezistenţei acestora, şi întreprinderea de acţiuni pentru restaurarea acestora pentru a
avea din nou oceane sănătoase şi productive

� Minimizarea şi aducerea în discuţie a acidificării oceanelor, inclusiv prin îmbunătăţirea cooperării ştiinţifice la toate 
nivelurile

� Până în 2020, reglementarea eficientă şi stoparea pescuitului ilegal, nereportat şi nereglementat şi a practicilor de pescuit
distructive, şi implementarea unor planuri de management bazate pe dovezi ştiinţifice, pentru refacerea stocului de peşte 
în cel mai scurt timp posibil, cel puţin până la nivelul la care să se reproducă suficient conform caracteristicilor biologice

� Până în 2020, conservarea a cel puţin 10% din zonele de coastă şi marine, în concordanţă cu legile naţionale şi 
internaţionale şi pe baza informaţiilor ştiinţifice disponibile

� Până în 2020, interzicerea anumitor forme de subvenţii pentru pescuit care contribuie la pescuit excesiv şi depăşirea 
capacităţii resurselor, eliminarea subvenţiilor care contribuie la pescuit ilegal, neraportat şi nereglementat şi stoparea capacităţii resurselor, eliminarea subvenţiilor care contribuie la pescuit ilegal, neraportat şi nereglementat şi stoparea 
introducerii unor noi subvenţii asemănătoare, recunoscând că un tratament diferenţial, special şi eficient pentru ţările mai 
puţin dezvoltate ar trebui să fie parte integrală a negocierii subvenţiilor de pescuit la Organizaţia Mondială a Comerţului

� Până în 2030, creşterea beneficiilor economice aduse statelor insulare şi ţărilor în curs de dezvoltare de consumul 
sustenabil al resurselor marine, inclusiv prin managementul sustenabil al pescăriilor, acvacultură şi turism

� Creşterea cunoaşterii ştiinţifice, dezvoltarea capacităţii de cercetare şi transfer a expertizei tehnologiei marine, luând în
considerare criteriile Comisiei Interguvernamentale Oceanografice şi liniile directoare pentru transferul de expertiză 
tehnologică în domeniul marin, pentru a îmbunătăţi sănătatea oceanelor şi pentru îmbunătăţirea contribuţiei biodiversităţii 
marine la dezvoltarea ţărilor aflate în curs de dezvoltare, în special a statelor insulare şi a ţărilor mai puţin dezvoltate

� Oferirea accesului la pieţele şi resursele marine pentru pescării şi afacerile în domeniu la scară mică

� Îmbunătăţirea conservării şi utilizării sustenabile a oceanelor şi a resurselor acestora prin implementarea legilor 
internaţionale în UNCLOS (Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării) care oferă cadru legislativ pentru 
conservarea şi utilizarea sustenabila a oceanelor şi resurselor acestora
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Utilizarea durabilă a pământului ... Protejarea, Utilizarea durabilă a pământului ... Protejarea, 
restaurarea ș promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a 
pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și 
inversarea degradării terenurilor și oprirea 
pierderii biodiversității.
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� Pădurile acoperă 30% din suprafaţa Pământului şi, pe 
lângă faptul că oferă siguranţă alimentară şi adăpost, 
pădurile sunt elementul cheie în ceea ce priveşte 
combaterea schimbărilor climatice, protejării 
biodiversităţii şi adăposturilor populaţiilor indigene. 13 
mil hectare de pădure sunt pierdute în fiecare an, în timp 
ce degradarea persistentă a zonelor aride a dus la ce degradarea persistentă a zonelor aride a dus la 
deşertificarea a 3.6 mld ha.

� Despăduririle şi deşertificarea – cauzate de activităţile 
umane şi de schimbările climatice – reprezintă provocări 
majore pentru dezvoltarea durabilă şi au afectat vieţile şi 
mijloacele de trăi a milioane de oameni, aflaţi în luptă cu 
sărăcia. Sunt făcute eforturi pentru un management 
sustenabil al pădurilor şi pentru combaterea deşertificării.

Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



� Fapte și cifre
� Păduri

� Aproximativ 1.6 mld de oameni depind de păduri pentru mijloacele de trai. Aici sunt incluşi 70 milioane de 
indigeni

� Pădurile reprezintă casa a mai mult de 80% din toate speciile terestre de animale, plante şi insecte.
� Deşertificarea

� 6 mld. de oameni depind în mod direct de agricultură, dar 52% din terenul folosit pentru agricultură e 
afectar, moderat sau sever, de degradarea solului

� Din 2008, degradarea solului a afectat 1.5 mld de oameni la nivel global
� Pierderea de terenuri arabile este de 30 până la 35 de ori mai mare decât rata istorică.
� Din cauza secetei şi a deşertificării, în fiecare an sunt pierdute 12 milioane de hectare (23 de hectare pe 

minut) – acolo ar fi putut să crească 20 milioane de tone de cereale
� 74% dintre cei săraci sunt direct afectaţi de dedragarea solului, la nivel global
��

� Biodiversitate

� Dintre cele 8.300 de specii de animale cunoscute, 8% sunt extinse şi 22% sunt în risc de extincţie.
� Dintre peste 80.000 de specii de copaci, pentru mai puţin de 1% s-au studiat potenţialele utilizări
� Peştii oferă 20% dn proteina animală pentru aproximativ 3 mld. de oameni. Numai 10 specii oferă apoape 

30% din capturile din pescării şi 10 specii oferă aproximativ 50% din producţia de acvacultură.
� Peste 80% din dietă umană este oferită de plante. Numai 3 recolte de cereale – orez, porumb şi grâu – oferă 

60% din aportul de energie.
� Aproximativ 80% dintre cei care trăiesc în zone rurale în ţările aflate în curs de dezvoltare se bazează pe 

remedii din plante pentru îngrijirea medicală de bază
� Micro organismele şi nevertebratele sunt cheia ecosistemelor, dar contribuţia lor este încă foarte slab 

cunoscută şi extrem de rar confirmată.
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� Ţinte
� Până în 2020, asigurarea conservării, restaurării şi utilizării sustenabile a ecosistemelor terestriale şi inland 

de apă proaspătă şi a serviciilor oferite de acestea, în particular a pădurilor, mlaştinilor, munţilor şi zonelor 
aride, în concordanţă cu obligaţiile acordurilor internaţionale.

� Până în 2020, promovarea implementării unui management sustenabil pentru toate tipurile de păduri, oprirea 
despăduririlor, restaurarea pădurilor degradare şi creşterea substanţială a împăduririlor şi reîmpăduririlor la 
nivel global.

� Până în 2030, combaterea deşertificărilor, restaurarea pământului şi solului degradat, inclusiv a solului 
afectat de deşertificare, secetă sau inundaţii şi încercarea de a obţine o societate ale cărei activităţi nu 
degradează solul.

� Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversităţii acestora, pentru a 
îmbunătăţi capacitatea acestora de a oferi beneficii esenţiale unei dezvoltări durabile.

� Luarea de măsuri urgente şi importante pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, pentru a opri 
pierderea biodiversităţii şi, până în 2020, protejarea şi prevenirea extincţiei speciilor ameninţate.

� Promovarea unei împărţiri corecte şi echitabile a beneficiilor provenite din utilizarea resurselor genetice şi 
promovarea unui acces potrivit la acest fel de resurse, conform acordurilor internaţionale.

� Luarea de măsuri urgente pentru a opri braconajul şi traficul de specii protejate de floră şi faună şi pentru a � Luarea de măsuri urgente pentru a opri braconajul şi traficul de specii protejate de floră şi faună şi pentru a 
controla cererea şi furnizarea ilegală de produse din sălbăticie.

� Până în 2020, introducerea unor măsuri de prevenire a reducerii semnificative a impactului speciilor străine 
invazive în ecosistemele din apă şi de pe pământ şi controlul sau eradicarea principalelor astfel de specii.

� Până în 2020, intregrarea ecosistemelor şi biodiversităţii ca valori în planurile naţionale şi locale pentru 
dezvoltarea proceselor, în stategiile de reducere a sărăciei and accounts.

� Mobilizarea şi creşterea semnificativă a resurselor financiare din toate sursele pentru a conservă şi utiliza în 
mod sustenabi biodiversitatea şi ecosistemele.

� Mobilizarea unor resurse semnificative din toate sursele şi la toate nivelurile pentru a finanata managementul 
sustentabil al pădurilor şi pentru a oferi subvenţii adecvate ţărilor în curs de dezvoltare pentru a construi un 
astfel de manangement, inclusiv pentru conservare şi reîmpădurire.

� Îmbunătăţirea eforturilor globale pentru combaterea braconajului şi a traficului de specii protejate, inclusiv 
prin creşterea capacităţii comunităţilor locale de a căuta oportunităţi sustenabile de a-şi câştiga traiul.

Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Școala Gimnazială Surdila Greci, an școlar 2018-
2019



Pace și justiție... Promovarea 
societăților pașnice și favorabile 
incluziunii pentru dezvoltarea incluziunii pentru dezvoltarea 
durabilă, asigurarea accesului la 
justiție pentru toată lumea, și 
construirea instituțiilor eficiente, 
responsabile și favorabilă 
incluziunii la toate nivelurile.
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� Obiectivul 16 din Obiectivele Dezvoltării Durabile este 
dedicat promovării societăţilor pacifiste şi incluzive, 
oferirea accesului la justiţie pentru toată lumea şi crearea 
unor instituţii eficiente, care pot fi trase la răspundere, la unor instituţii eficiente, care pot fi trase la răspundere, la 
toate nivelurile.
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� Fapte și cifre
� Instituţiile cele mai afectate de corupţie sunt cele de din 

sistemul judiciar şi poliţia
� Corupţia, mita, furturile şi evaziunea fiscală ajung la 1.26 

trilioane $ în ţările aflate în curs de dezvoltare; suma ar putea fi 
folosită pentru ajutorul celor care trăiesc cu mai puţin de 1.25$ 
pe zi pentru cel puţin şase ani.

� Rata copiilor care părăsesc şcoala primară în zonele afectate de 
conflict a ajuns la 50% în 2011, ceea ce se traduce prin 28.5 conflict a ajuns la 50% în 2011, ceea ce se traduce prin 28.5 
milioane de copii – este evident astfel impactul pe care 
societăţile instabile îl au asupra unuia dintre obiectivele majore 
ale agendei de după 2015 : educaţia.

� Supremaţia legii este direct corelată cu dezvoltarea, acestea se 
susţin reciproc şi sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă la 
nivel naţional şi internaţional
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� Ţinte:
� Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violenţă şi a numărului de morţi cauzate de 

violenţa pretutindeni
� Sfârşirea abuzurilor, exploatării, traficului şi tuturor formelor de violenţă şi tortură asupra 

copiilor
� Promovarea supremaţiei legii la nivel naţional şi internaţional şi asigurarea accesului la justiţie 

în mod egal, pentru toţi
� Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilegale de bani şi arme, întărirea recuperării 
şi returnării bunurilor furate şi combaterea tuturor formelor de crimă organizată

� Reducerea substanţială a corupţiei şi mitei în toate formele acestora
� Dezvoltarea unor instituţii eficiente, responsabile şi transparente la toate nivelurile
� Asigurarea unui proces deschis, incluziv, participatin şi reprezentantiv de luare a deciziilor la 

toate nivelurile
� Asigurarea unui proces deschis, incluziv, participatin şi reprezentantiv de luare a deciziilor la 

toate nivelurile
� Întărirea şi extinderea participării în cadrul instituţiilor de guvernanţă globală din ţările aflate 

în curs de dezvoltare
� Până în 2030, furnizarea unei identităţi în faţa legii pentru toată lumea, inclusiv prin 

înregistrarea la naştere
� Asigurarea accesului public la informaţie şi protejarea libertăţilor fundamentale, în 

concordanţă cu legislaţia naţională şi acordurile internaţionale
� Întărirea instituţiilor relevante la nivel naţional, inclusiv prin cooperare internaţională, pentru 

dezvoltarea capacităţii la toate nivelurile, în particular în ţările în curs de dezvoltare, pentru 
prevenirea violenţei şi combaterea terorismului şi infracţiunilor

� Promovarea şi aplicarea legilor şi politicilor nediscriminatorii pentru dezvoltarea sustenabilă
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Parteneriat 

pentru dezvoltare 

durabilă ... Consolidarea 

mijloacele de punere în 

aplicare și revitalizare a aplicare și revitalizare a 

parteneriatului global 

pentru dezvoltare 

durabilă.
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� O agendă de succes pentru dezvoltarea sustenabilă cere un 
parteneriat solid între guverne, sectorul privat şi societatea civilă. 
Aceste parteneriate incluzive sunt fundamentate pe principii şi valori 
comune, pe o viziune comună şi pe obiective comune, care au în 
centru oamenii şi planeta – parteneriate necesare la nivel global, 
regional, naţional şi local.

� E nevoie de o acţiune urgenţă pentru mobilizarea, 
redirecţionarea şi deblocarea puterii de transformare pe care 
resursele private în valoarea de trilioane de dolari o au pentru a 
susţine obiectivele dezvoltării durabile. Investiţiile pe termen lung, 
inclusiv investiţiile străine directe, sunt necesare în situaţii critice, în inclusiv investiţiile străine directe, sunt necesare în situaţii critice, în 
special în ţările în curs de dezvoltare. Acestea includ investiţii în 
energia sustenabila, infrastructură şi transport, dar şi în tehnologiile 
de comunicaţii şi informaţii. E nevoie că sectorul public să 
stabilească o direcţie clară. Cadre legale de revizuire şi monitorizare, 
reglementări şi structuri de stimulente pentru a încuraja acest fel de 
investiţii, toate trebuiesc revizuite pentru a atrage investiţii şi pentru 
întări dezvoltarea sustenabila. Mecanismele naţionale de 
supraveghere – precum instituţiile de audit şi funcţiile de 
supraveghere ale legiuitorului are trebui întărite.
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� Fapte și cifre

� Asistenţa oficială pentru dezvoltare a ajuns în 2014 la 135.2 
mld $, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată

� 79% din importurile de la ţările în curs de dezvoltare intră în 
ţările dezvoltate fără taxe vamale

� Povara datoriei asupra ţărilor aflat în curs de dezvoltare rămâne 
stabilă, la aproximativ 3 % din veniturile pe exporturi.stabilă, la aproximativ 3 % din veniturile pe exporturi.

� Numărul de utilizatori de internet din Africa aproape s-a dublat 
în ultimii patru ani.

� 30% din tinerii din întreaga lume sunt “nativi digitali”, activi în 
mediul online de cel puţin cinci ani.

� Mai mult de patru miliarde de oameni nu folosesc internetul, 
iar 90% dintre aceştia aparţin lumii în curs de dezvoltare.
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� Ţinte:
� Finanţe

� Întărirea mobilizării resurselor domestice, inclusiv prin sprijin internaţional pentru ţările aflate în curs de dezvoltare, 
pentru a îmbunătăţi capacitatea domestică de colectare a taxelor şi altor venituri

� Ţările dezvoltate să-şi implementeze complet angajamentele de asistenţă pentru dezvoltare, inclusiv angajamentul 
multor ţări dezvoltate de a atinge ţinta de 0.7% din AOD / VNB (Asistenţă Oficială de Dezvoltare / Venit Naţional 
Brut) către ţările în curs de dezvoltare şi 0.15 şi 0.20% din AOD / VNB către ţările slab dezvoltate

� Mobilizarea resurselor financiare adiţionale din surse multiple pentru ţările în curs de dezvoltare
� Asistarea ţărilor în curs de dezvoltare în obţinerea de sustenabilitate pe termen lung prin politici coordonate în 

vederea obţinerii unor împrumuturi pentru plata datoriilor, pentru stingerea datoriilor şi restructurarea datoriilor, după 
caz, şi abordarea problemei datoriei externe a ţărilor sărace şi îndatorate, pentru a reduce incapacitatea asumării 
datoriilor

� Adoptarea şi implementarea unor regimuri de promovare a investiţiilor în ţările slab dezvoltate
� Tehnologie

� Îmbunătăţirea cooperării dintre Nord – Sud, Sud-Sud şi a cooperării triunghiulare regionale şi internaţionale în ceea ce 
priveşte accesul la ştiinţa, tehnologie şi inovaţie şi întărirea schimbului de cunoştinţe conform regulilor aprobate de 
comun acord, inclusiv printr-o coordonare îmbunătăţită a mecanismelor existente, în special la nivelul Naţiunilor Unite, comun acord, inclusiv printr-o coordonare îmbunătăţită a mecanismelor existente, în special la nivelul Naţiunilor Unite, 
şi printr-un mecanism global de facilitate a tehnologiei

� Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării şi difuzarea tehnologiilor prietenoase cu mediul în ţările în curs de 
dezvoltare, în termeni favorabili, inclusiv după reguli îngăduitoare sau preferenţiale, conform acordurilor

� Operaţionalizarea completă a mecanismelor de construire a capacităţii, tehnologice şi ştiinţifice, pentru ţările slab 
dezvoltate până în 2017 şi îmbunătăţirea folosirii tehnologiei generice, în special în ceea ce priveşte tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiei

� Consolidarea capacităţii / Capacity building

� Creşterea suportului internaţional entru implementarea eficientă şi targetată a acţiunilor de consolidare a capacităţii în 
ţările în curs de dezvoltare, pentru a susţine planurile naţionale de implementare a obiectivelor dezvoltării durabile, 
inclusiv prin cooperarea între Nord-Sud, Sud-Sud şi cooperarea triunghiulară

�
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� Comerţ

� Promovarea unui sistem de comerţ universal, cu reguli clare, deschis, nediscriminator şi multilateral echitabil, sub 
conducerea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, incluzând concluziile negocierilor de la Agenda de Dezvoltare de la 
Doha

� Creşterea semnificativă a exporturilor din ţările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce priveşte dublarea, până în 
2020, a părţilor din exporturile globale deţinute de ţările slab dezvoltare

� Realizarea conformă a implementării accesului pe piaţa fără taxe vamale şi contingente pe termen lung pentru toate 
ţările slab dezvoltate, în conformitate cu deciziile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, incluzând asigurarea că regulile 
de origine preferenţiale aplicabile importurilor din ţările slab dezvoltate sunt transparente şi simple şi contribuie la 
facilitarea accesului pe piaţă

� Probleme sistemice

� Coerenţa politică şi instituţională -Îmbunătăţirea stabilităţii macroeconomice globale, incluziv prin coordonarea şi 
coerenţa politicilor, Îmbunătăţirea coerenţei politice pentru dezvoltare sustenabilă, Respectarea spaţiului politic al 
fiecărei ţări şi a rolului de lider în stabilirea şi implementarea politicilor de eradicare a sărăciei şi de dezvoltare durabilăfiecărei ţări şi a rolului de lider în stabilirea şi implementarea politicilor de eradicare a sărăciei şi de dezvoltare durabilă

� Parteneriate între stakeholderi multipli

� Îmbunătăţirea parteneriatului global pentru dezvoltare sustenabile, alături de parteneriatele între stakeholderi multipli 
spre mobilizarea şi distribuirea cunoştinţelor, expertizei, tehnologiei şi resurselor financiare, pentru susţinerea 
atingerii obiectivelor dezvoltării sustenabile în toate ţările, în special în cele în curs de dezvoltare

� Încurajarea şi promovarea parteneriatelor publice, public-private şi cu societatea civilă eficiente, construind experienţe şi 
aducând resurse pentru strategii de formare a parteneriatelor

� Date, monitorizare şi tragere la răspundere

� Până în 2020, îmbunătăţirea susţinerii pentru dezvoltarea capacităţii în ţările în curs de dezvoltare, incluzând ţările cel 
mai slab dezvoltare şi statele insulare în dezvoltare, pentru creşterea semnificativă a disponibilităţii datelor de calitate,
actualizate şi sigure, defalcate după venit, sex, vârstă, rasă, etnicitate, statut de migraţie, dizabilităţi, locaţia geografică şi 
alte caracteristici relevante în contextele naţionale

� Până în 2030, construirea pe iniţiativele existente pentru a dezvolta moduri de măsurare a progresuluiîn ceea ce 
priveşte dezvoltarea sustenabila, în completarea PIB-ului, şi sprijinirea dezvoltării capacităţii în domeniul statisticii în 
ţările în curs de dezvoltare
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