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Ziua de 2 aprilie a fost declarată de către 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, drept 
Ziua internaţională de conştientizare a autismu-
lui, prin rezoluţia Adunării Generale a ONU A/
RES/62/139, din 9 septembrie 1989. S-a ales 
această zi, dar şi toată luna aprilie a fiecărui an 
pentru a atrage atenţia asupra necesităţii de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu autism.

Stigmatizarea şi discriminarea persoanelor 
diferite din punct de vedere neurologic sunt men-
talităţi care împiedică diagnosticarea şi terapia de 
care au nevoie persoanele cu autism. Această zi 
are menirea de a semnala opiniei publice impor-
tanţa acceptării şi ajutorării de către societate a 
persoanelor cu autism, dar şi necesitatea ca părin-
ţii copiilor cu autism să cunoască paşii de dia-
gnosticare a acestei afecţiuni şi modalităţile de 
abordare a unor terapii. 

În 2008, a intrat în vigoare Convenţia ONU cu 
privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 
Scopul Convenţiei este de a promova şi de a 
proteja drepturile universale şi libertăţile funda-
mentale pentru toate persoanele cu dizabilităţi, 
precum şi respectul pentru demnitatea acestora. 
Convenţia este un instrument solid pentru promo-
varea unei societăţi incluzive şi empatice în care 
toţi copiii şi adulţii cu autism să poată avea parte 
de o viaţă împlinită.

Cu ocazia zilei internaţionale de conştientizare 
a autismului, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a organizat o masă rotundă în colabo-
rare cu catedra UNESCO pentru drepturile omu-
lui, democraţie, pace şi toleranţă, Universitatea 
de Nord din Baia Mare şi cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România. Tema mesei rotunde 
a fost chiar cea propusă în acest an de către ONU: 
„Autonomie şi viaţă independentă pentru cei cu 
autism”. 

În deschiderea mesei rotunde s-a comuni-
cat participanţilor mesajul Secretarului General 
ONU, António Guterres, un îndemn la empatie şi 
toleranţă, dar mai ales la acţiuni concrete pentru 
schimbarea mentalităţilor:

IV. SEMNAL

ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE CONŞTIENTIZARE A AUTISMULUI 
2 APRILIE 2017

„Aşa cum indică şi Convenţia Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 
capacitatea juridică şi recunoaşterea în faţa legii 
sunt drepturi inerente de care trebuie să se bucure 
persoanele cu autism în mod egal cu ceilalţi mem-
bri ai societăţii.

În exercitarea acestor drepturi şi a libertăţii lor 
de a face propriile alegeri, trebuie să ne asigurăm 
că le punem la dispoziţie persoanelor cu autism 
facilităţile şi sprijinul necesar. Având acces la 
sprijinul de care au nevoie, ei vor putea lua deci-
ziile majore privind viaţa lor, vor decide unde şi 
cu cine să locuiască, dacă să se căsătorească şi să 
întemeieze o familie, ce tip de muncă doresc să 
presteze şi cum să îşi gestioneze finanţele perso-
nale.

Atunci când se bucură de şanse egale pentru 
auto-determinare şi autonomie, persoanele cu 
autism vor putea avea un impact pozitiv asupra 
viitorului nostru comun”

În cadrul mesei rotunde s-a vorbit despre 
misiunea dificilă ce le revine părinţilor cu copii 
care suferă de autism, precizându-se că autismul 
durează pe tot parcursul vieţii, fiind o stare neu-
rologică prezentă încă din copilărie, indiferent de 
sexul copilului, de rasa lui sau de statutul econo-
mico-social al familiei respective. Termenul de 
„spectru al autismului” se referă la o vastă serie 
de caracteristici ale acestei afecţiuni care se poate 
manifesta foarte diferit. Dar indiferent unde se 
situează în acest spectru persoana care suferă de 
autism, acesteia trebuie să i se ofere dreptul la 
şanse egale şi la participarea efectivă şi deplină 
în societate.

S-a mai subliniat că autismul este caracte-
rizat prin interacţiuni sociale unice, modalităţi 
non-standard de învăţare, interes exagerat şi 
exclusiv manifestat pentru anumite subiecte spe-
cifice, inclinaţia spre o anumită rutină, dificultăţi 
de comunicare şi modalităţi personale de proce-
sare a informaţiei senzoriale.

Rata autismului în toate regiunile de pe glob 
este destul de ridicată, iar lipsa de înţelegere adec-
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vată a acestei afecţiuni are un impact uriaş asupra 
persoanelor cu autism, a familiilor acestora şi a 
comunităţilor în care trăiesc.

Reprezentanţii IRDO au precizat că cele mai 
recente estimări arată că la nivel mondial, autis-
mul afectează un copil din 100. În România există 
aproximativ 30 mii de adulţi şi aproximativ 20 
mii de copii cu autism.

Boala este o tulburare care are efecte asupra 
comunicării, comportamentului şi relaţiilor cu cei 
din jur. Tulburările de spectru autist sunt com-
plexe şi pot afecta creierul în moduri diferite.

S-au analizat bune practici şi s-au dezbătut 
propuneri cu privire la modalităţi prin care per-
soanele cu dizabilităţi pot deveni independente şi 
autonome. Un exemplu de implicare şi genero-
zitate este oferit de către Asociaţia Help Autism 
care a iniţiat ştafeta binelui prin implicarea în 
evenimente sportive anuale. Ştafeta este predată 
de Asociaţie la fiecare eveniment sportiv. În acest 
an va avea loc Bucharest International Marathon, 
în cadrul căruia alergători voluntari vor strânge 
sume de bani care vor sprijini susţinerea unor 
servicii de diagnostic şi terapie pentru copiii cu 
autism.

Participanţii au subliniat importanţa Conven-
ţiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabi-
lităţi, evidenţiind articolul 12 al Convenţiei prin 
care se prevede ca persoanele cu dizabilităţi să 
poată avea „capacitate juridică în mod egal cu 
ceilalţi şi în toate aspectele vieţii” . S-a dezbătut 
cum se pot înlătura anumite bariere care totuşi 
există cu privire la autonomia deplină a persoane-
lor cu autism, bariere care îngreunează incluziu-
nea socială a acestor persoane. S-a subliniat fap-
tul că în România, încă nu există o infrastructură 
de servicii şi intervenţii specializate care să ajute 
aceste persoane să-şi crească abilităţile pentru a 
fi autonome şi nu există nici disponibilitatea alo-
cării fondurilor necesare dezvoltării acestor ser-
vicii. Cu toate că există o lege a învăţământului 
incluzivă, care promovează accesul neîngrădit la 
educaţie al tuturor persoanelor, copiii şi tinerii cu 

autism încă au acces limitat la învăţământul de 
masă.

Să aprindem împreună lumina albastră 
pentru autism

Participanţii la masa rotundă au menţionat 
importanţa campaniei internaţionale de amploare 
„Să luminăm în albastru”, trecând în revistă prin-
cipalele activităţi ale acestei campanii din ţară şi 
din străinătate. 

De asemenea, în acest an şi Ministerul Sănătă-
ţii susţine, prin Centrul Naţional de Sănătate Min-
tală şi Luptă Antidrog şi Comisia de psihiatrie 
pediatrică, lansarea Campaniei de conştientizare 
„Luminează în albastru”.

Campania conţine un clip video care trans-
mite mesaje de informare şi sensibilizare a opi-
niei publice cu privire la problematica copiilor 
diagnosticaţi cu tulburări de spectru autist, ca de 
exemplu: „Integrarea înseamnă acceptare şi res-
pectarea diferenţelor”, „Toţi suntem unici şi dife-
riţi şi asta merită să fie sărbătorit” şi „Luminează 
în albastru, pentru o mai bună înţelegere şi accep-
tare”. Materialul publicitar subliniază importanţa 
campaniilor de informare pentru facilitarea acce-
sului persoanelor care suferă de autism la servicii 
de sănătate mintală complexe şi pentru îmbună-
tăţirea calităţii vieţii acestor persoane prin inte-
grarea lor în societate.

Conform Strategiei naţionale pentru sănătatea 
mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020, 
sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor 
reprezintă o prioritate la nivel european, datorită 
incidenţei crescute a tulburărilor de sănătate min-
tală şi a consecinţelor determinate de faptul că nu 
au fost depistate la timp aceste tulburări. Unul din 
cinci copii suferă de o problemă emoţională de 
dezvoltare sau comportamentală iar unul din opt 
copii are o tulburare mintală diagnosticată clinic.

În încheierea mesei rotunde a fost prezentat şi 
distribuit participanţilor volumul IRDO „Evoluţia 
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi în România”.

Marius Mocanu
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Ziua Mondială a Sănătăţii, instituită în 1948, 
când a fost întemeiată Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS), se celebrează în fiecare an, la 7 
aprilie, cu scopul de a se atrage atenţia asupra unor 
probleme prioritare, de maximă importanţă pen-
tru sănătatea publică şi de a se lansa programe sau 
proiecte pe termen lung. Ea reprezintă o oportuni-
tate pentru locuitorii din orice comunitate de a se 
implica în activităţi care pot duce la o stare de sănă-
tate mai bună şi de a se concentra asupra unei pro-
bleme majore de sănătate publică la nivel global.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Sănă-
tăţii a fost depresia. În acest sens a fost organi-
zată campania „Depresia: să stăm de vorbă”, care 
vizează eliminarea stigmatizării şi conştientizarea 
importanţei apelării la ajutor specializat de către 
persoanele afectate de depresie. Conform Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mai mult de 300 de 
milioane de oameni suferă de depresie, iar în ulti-
mii ani s-a înregistrat o creştere semnificativă a 
numărului acestora. 

Depresia afectează oameni de toate vârstele, 
din toate categoriile socio-profesionale, în toate 
ţările. Aceasta provoacă suferinţă mentală şi afec-
tează capacitatea oamenilor de a efectua chiar 
şi cele mai simple sarcini de zi cu zi, uneori cu 
consecinţe devastatoare asupra relaţiilor cu fami-
lia şi prietenii, precum şi capacitatea de a-şi câş-
tiga existenţa. În cele mai grave cazuri, depresia 
poate duce la sinucidere. Astăzi depresia este a 
doua cauză de deces în rândul tinerilor în vârstă 
de 15-29 de ani.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, Insti-
tutul Român pentru Drepturile Omului, în cola-
borare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România (ANUROM), şi Asociaţia Clubul de la 
Cheia „Victor Dan Zlătescu”, a organizat vineri, 7 
aprilie, o masă rotundă cu tema „O stare bună de 
sănătate prelungeşte viaţa”, cu scopul să conşti-
entizeze populaţia cu privire la beneficiile depis-
tării în timp util a tulburărilor depresive, precum 
şi necesitatea depăşirii barierelor care blochează 
accesul la ajutorul de specialitate. Logo-ul propus 

de OMS evidenţiază că depresia este un fenomen 
reversibil, iar anturajul poate avea un rol deosebit 
în completarea ajutorului sosit din partea medicu-
lui şi psihologului.

În lucrările prezentate s-a subliniat faptul că la 
nivel mondial există mai mult de 300 de milioane 
de persoane afectate, iar în România prevalenţa 
este de circa 5% din totalul populaţiei (931.000 
cazuri). Datele statistice sunt doar orientative, 
deoarece o multitudine de cazuri rămân nedi-
agnosticate, fie datorită lipsei de cunoştinţe cu 
privire la simptomatologia de debut a bolii (stare 
de tristeţe persistentă, pierderea interesului), fie 
neprezentării la medic din considerente subiec-
tive. Deşi depresia poate fi tratată, ea reprezintă, 
încă, o povară personală, socială şi economică 
majoră pentru sistemele de sănătate din întreaga 
lume, având în vedere că există o proporţie mare 
a persoanelor care nu urmează un tratament, care 
poate fi eficient şi accesibil din punct de vedere 
financiar. La nivel mondial, mai puţin de 50% din 
populaţia afectată de depresie primeşte un trata-
ment corespunzător.

Dezbaterile care au avut loc pe marginea lucră-
rilor prezentate, au evidenţiat că programele de 
prevenţie şi informarea constantă pot fi eficiente 
în reducerea ratei depresiei, alături de programele 
organizate la nivel de comunitate, în şcoli, astfel 
încât să transmită modele de gândire pozitivă, în 
rândul tinerilor, adolescenţilor şi persoanelor care 
pot fi vulnerabile în faţa depresiei. Depresia poate 
să apară în urma unor interacţiuni complexe din-
tre factori de ordin social, psihologic şi biologic. 
Persoanele care au trecut prin experienţe trauma-
tizante sau triste sunt predispuse la depresie. La 
rândul ei, depresia poate să agraveze o anumită 
stare sau situaţie personală de viaţă. 

La manifestare au participat cercetători, 
experţi, cadre universitare, cadre medicale, repre-
zentanţi ai unor organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu, 
doctoranzi şi masteranzi.

Olivia Florescu

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII 
7 APRILIE 2017
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PREŞEDINŢIA ROMÂNĂ A CONSILIULUI UE 2019 – ÎMPREUNĂ  
PENTRU CONSOLIDAREA PROIECTULUI EUROPEAN

lite de ţara noastră pe durata deţinerii preşedin-
ţiei Consiliului UE.  Deţinerea Preşedinţiei va 
oferi României prilejul de a contribui la proiectul 
european, într-o perioadă critică, în care Uniunea 
trebuie să îşi redefinească priorităţile, fiind con-
fruntată cu probleme complexe precum migraţia, 
terorismul, Brexit-ul, dar şi cu unele dificultăţi 
sub aspect economic. 

Deţinerea Preşedinţiei Consiliului UE va pozi-
ţiona România în centrul mecanismului decizi-
onal european. Ţara noastră va avea rolul dificil 
de mediere şi coagulare a unei poziţii comune 
adoptată de statele membre, de a promova inte-
resele Consiliului în Comisie şi în Parlamentul 
European dar şi de a acţiona ca o punte de legă-
tură între puncte de vedere de multe ori diver-
gente, astfel încât legislaţia adoptată la Bruxelles 
să poată aduce beneficii concrete cetăţenilor 
Uniunii Europene.

Preşedinţia Consiliului se asigură prin rotaţie 
de către statele membre ale UE din 6 în 6 luni. 
În cursul acestei perioade de 6 luni, Preşedinţia 
conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, 
contribuind la asigurarea continuităţii lucrărilor 
UE în cadrul acestuia. Statele membre care deţin 
preşedinţia lucrează împreună în grupuri de trei, 
denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus 
de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul sta-
bileşte obiective pe termen lung şi pregăteşte o 
agendă comună, determinând subiectele şi aspec-
tele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o 
perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fie-
care dintre cele 3 ţări îşi pregăteşte propriul său 
program, mai detaliat, pentru 6 luni. Trioul actual 
este alcătuit din preşedinţiile Estoniei, Bulgariei şi 
Austriei. Trioul stabileşte agenda comună, obiec-
tivele pe termen lung, precum şi temele majore 
care vor fi discutate în Consiliu pe o perioadă de 
18 luni. 

Priorităţile preşedinţiei estoniene au ţinut 
seama de agenda strategică a Consiliului Euro-
pean şi de obiectivele comune formulate de către 
statele membre şi instituţiile UE în Declaraţia de 
la Roma, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
Tratatelor de la Roma. 

Dezbaterea organizată de Ministerul Afaceri-
lor Externe a avut în vedere două teme majore: 

În data de 3 mai 2017, Ministerul Afacerilor 
Externe a organizat la Camera Deputaţilor dez-
baterea publică pe tema „Preşedinţia română a 
Consiliului UE 2019 – Împreună pentru conso-
lidarea proiectului european”, în cadrul acesteia 
fiind prezentat stadiul în care se află România în 
procesul de pregătire a Preşedinţiei Consiliului 
UE, sarcină care va reveni ţării noastre în primul 
semestru al anului 2019. Pentru pregătirea acestui 
eveniment, care va presupune atât provocări cât 
şi oportunităţi va fi necesară o implicare activă a 
societăţii civile, a mediului academic, parteneri-
lor sociali şi mediului de afaceri. 

Manifestarea, organizată în coordonarea minis-
trului delegat pentru Afaceri Europene, i-a avut 
printre invitaţi pe preşedintele Senatului, minis-
trul Afacerilor Externe, ministrul pentru Afaceri 
Europene, precum şi reprezentanţi ai sectorului 
privat, ai societăţii civile şi ai mediului acade-
mic. Oamenii politici au dialogat, de asemenea, 
cu reputaţi jurnalişti, formatori de opinie şi repre-
zentanţi ai corpului diplomatic. 

Consiliului Naţional de Pregătire şi Exerci-
tare a Preşedinţiei României la Consiliul UE 
este organismul interministerial care va asigura 
şi va coordona, sub conducerea Prim-ministrului 
României, orientarea strategică a programului de 
pregătire. Pregătirea preluării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului UE, care se va exercita la 
sediul instituţiilor europene, precum şi în Româ-
nia, revine Unităţii de Pregătire a Preşedinţiei 
Consiliului UE, departament care funcţionează, 
în cadrul MAE, în coordonarea ministrului dele-
gat pentru Afaceri Europene.

Preşedinţia Consiliului UE conduce negocie-
rile a sute de dosare legislative, organizează peste 
250 de întâlniri cu Parlamentul European şi alte 
întâlniri formale la toate nivelurile. Conform 
uzanţelor, pe perioada mandatului său, Preşedin-
ţia Consiliului UE va organiza în România circa 
200 de evenimente, posibile Summit-uri, reuniuni 
informale ale Consiliului UE, întâlniri ale înalţi-
lor funcţionari şi ale experţilor din statele mem-
bre UE, conferinţe şi seminarii.

În cadrul dezbaterii s-a subliniat faptul că 
administraţia publică trebuie să fie foarte bine 
pregătită pentru îndeplinirea obiectivelor stabi-
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Preşedinţia Consiliului UE: Responsabilităţi, pro-
vocări, oportunităţi (Contextul intern) şi Exerci-
tarea Preşedinţiei Consiliului UE într-un context 
internaţional complex (Contextul extern).

După cum a precizat şi ministrul de externe, 
temele care vor avea o importanţă majoră în peri-
oada deţinerii Preşedinţiei României sunt: rela-
ţiile externe ale UE, parteneriatul estic, continu-
area procesului de extindere a UE, securitatea 
în zona Mării Negre, evoluţia strategiei Dunării, 
migraţia în Europa, evaluarea politicii comune 
de securitate şi apărare în Uniunea Europeană şi 

oportunitatea României de a fi cât mai aproape 
de nucleul forte al UE (Spaţiul Schengen, Zona 
Euro, politica de securitate şi apărare). România 
va gestiona dosare majore şi va putea pune în 
practică viziunea sa europeană. 

În procesul de pregătire pentru deţinerea pre-
şedinţiei Consiliului UE, România va avea con-
sultări cu colegii din trio, va organiza dialoguri 
interministeriale şi numeroase dezbateri publice. 

Daniela Albu

ZIUA EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI CONFERINŢA 
„EGALITATEA DE GEN: TEST PENTRU DEMOCRAŢIE”,  

8 MAI 2017, PALATUL PARLAMENTULUI

Începând cu anul 2015, la data de 8 mai este 
marcată Ziua egalităţii de şanse între femei şi băr-
baţi, având drept scop promovarea egalităţii de 
şanse între sexe ca parte integrantă a politicilor 
sociale. Această zi a fost celebrată la Parlament 
cu conferinţe, ateliere şi expoziţii.

La iniţiativa Comisiilor pentru egalitatea de 
şanse din Camera Deputaţilor şi Senat, a fost 
organizată Conferinţa cu tema „Egalitatea de gen: 
Test pentru democraţie” . Conferinţa a prilejuit 
întâlnirea liderilor politici, a autorităţilor com-
petente şi a activiştilor pentru cauza egalităţii de 
gen, având ca obiectiv principal transpunerea în 
realitate a prevederilor Convenţiei de la Istanbul 
privind prevenirea şi combaterea violenţei împo-
triva femeilor şi a violenţei domestice, ratificată 
prin Legea nr. 30/2016. 

În deschiderea conferinţei au luat cuvân-
tul preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedin-
ţii Comisiilor pentru egalitatea de şanse pen-
tru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, doamna deputat Oana Bîzgan-Gayral 
şi domnul senator Adrian Wiener. De asemenea, 
s-au adresat invitaţilor prim-ministrul României, 
Comisarul European pentru politică regională, 
ministrul delegat pentru Afaceri Europene, pre-
cum şi  Excelenţa Sa Ambasadorul Regatului 
Spaniei în România şi Rep. Moldova, dom-
nul Ramiro Fernandez-Bachiller, Excelenţa Sa 
Ambasadoarea Republicii Tunisiene în România, 

doamna Boutheina Labidi şi doamna prof. univ. 
dr. Mihaela Miroiu. 

Au urmat patru ateliere tematice cu sesiuni de 
lucru privind subiecte de actualitate în domeniul 
egalităţii de gen: combaterea violenţei, participa-
rea femeilor la luarea deciziei, emanciparea eco-
nomică a femeilor şi rolul educaţiei în perspec-
tiva egalităţii de şanse. La ateliere au participat 
reprezentanţi ai instituţiilor din administraţia 
locală şi centrală, reprezentanţi ai societăţii civile 
şi ai mediului academic. De asemenea, între 8 şi 
10 mai, în incinta Camerei Deputaţilor au fost 
expuse materiale din diferite proiecte ale orga-
nizaţiilor din cadrul Coaliţiei pentru Egalitate de 
Gen. La finalul evenimentului, pe baza concluzii-
lor din cadrul conferinţei şi al sesiunilor de lucru, 
participanţii au adoptat un angajament de acţiune 
pe termen scurt şi mediu privind egalitatea de gen 
în România.

Rezoluţia pentru sprijinirea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi în România pentru perioada 
2017-2020 a fost semnată în data de 9 mai 2017 
de preşedinţii comisiilor pentru egalitate de şanse 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, parlamen-
tari, reprezentanţi ai organizaţiilor neguverna-
mentale.

Potrivit comunicatului semnat de Oana 
Bîzgan, preşedinte al Comisiei pentru egalitate de 
şanse a Camerei Deputaţilor, rezoluţia constituie 
dezideratul participanţilor la conferinţă. „La nivel 
internaţional şi european, problematica egalităţii 
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de gen este abordată într-o manieră integrată cu 
cea a violenţei domestice şi a violenţei împotriva 
femeilor. România continuă să se confrunte cu 
fenomenul violenţei domestice şi cu situaţii de 
discriminare şi inegalitate de gen la toate nive-
lurile, în special, în domeniile: muncă, educaţie 
şi accesul la luarea deciziilor, precum şi în ceea 
ce priveşte menţinerea rolurilor şi responsabilită-
ţilor, stereotipurile în familie”.

Obiectivele documentului sunt adoptarea şi 
implementarea proiectelor de acte normative 
necesare pentru transpunerea prevederilor Con-
venţiei de la Istanbul, cu prioritate în acest an a 
proiectului pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combate-
rea violenţei în familie.

O altă prioritate este adoptarea unor propuneri 
legislative privind introducerea cotelor de gen 
pentru creşterea numărului femeilor care parti-

cipă la luarea deciziilor politice, precum şi creş-
terea reprezentativităţii acestora în structurile de 
conducere ale partidelor politice şi în consiliile de 
administraţie ale companiilor listate în 2018. 

Alte obiective menţionate în rezoluţie sunt 
adoptarea unor măsuri legislative şi de politici 
publice în vederea atingerii ţintelor specifice 
Obiectivului nr. 5 din Agenda 2030 pentru Dez-
voltare Durabilă: realizarea egalităţii de gen şi 
creşterea participării femeilor şi fetelor, precum şi 
introducerea în manualele şcolare şi în programa 
şcolară din 2017 şi 2018 a noţiunilor de bază pri-
vind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
educaţia civică, educaţia pentru sănătate repro-
ductivă şi identificarea şi sancţionarea comporta-
mentelor violente, mai menţionează comunicatul.

Mihaela Scarlat

SĂPTĂMÂNA DE ACŢIUNE PENTRU EDUCAŢIE, 8-14 MAI, 2017 
DEZBATERE „EDUCAŢIA DE CALITATE –INIŢIATIVĂ EUROPEANĂ” 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ION VIŞOIU”, CHITILA, 11 MAI, 2017

În cadrul Campaniei globale pentru educaţie şi 
al Săptămânii de acţiune pentru educaţie 8-14 mai 
2017, Şcoala gimnazială „Ion Vişoiu”, Chitila, a 
organizat în parteneriat cu Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului, în data de 11 mai 2017, o 
dezbatere cu tema „Educaţia de calitate – iniţia-
tivă europeană”.

În România, Campania globală pentru edu-
caţie este sprijinită de către o coaliţie a socie-
tăţii civile, coordonată de organizaţia neguver-
namentală „Salvaţi Copiii”. Din coaliţie fac 
parte Consiliul Naţional al Elevilor, Centrul 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională, reprezentanţa World Vision din 
România, Education Fund România, Centrul 
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step 
by Step”, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de 
Părinţi, Agenţia Împreună, Centrul European pen-
tru drepturile copiilor cu dizabilităţi, Asociaţia 
OvidiuRo şi Federaţia sindicatelor libere din 
învăţământ.

La şcoala gimnazială „Profesor Ioan Vişoiu” 
din Chitila, cu ocazia Săptămânii de acţiune pen-
tru educaţie, elevii au prezentat invitaţilor, profe-

sorilor, reprezentanţilor societăţii civile şi ai unor 
instituţii naţionale, materiale având ca subiect 
educaţia de calitate, dar şi părerile lor despre sem-
nificaţia şi importanţa educaţiei în secolul XXI.

În deschidere, Directoarea şcolii, Ştefania 
Duminică, precizând că această întâlnire face 
parte dintr-o serie de activităţi care se desfă-
şoară în toate şcolile sub semnul campaniei glo-
bale pentru educaţie, cu sprijinul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, a descris pe scurt situaţia 
îngrijorătoare a abandonului şcolar, în special la 
copiii aparţinând unor categorii sărace şi vulne-
rabile, referindu-se la date statistice naţionale şi 
internaţionale cu privire la părăsirea timpurie a 
şcolii şi efectul pe care o astfel de decizie nefe-
ricită îl poate avea asupra viitorului şi a calităţii 
vieţii copilului. Niciun părinte nu ar trebui să îşi 
priveze copilul de dreptul la educaţie. Totodată, 
nimeni nu trebuie să rămână indiferent la situa-
ţiile dramatice cu care se confruntă aceşti copii. 
Există multe exemple de bune practici prin care 
dăruirea şi înţelegerea colegilor au determinat 
un copil derutat, care se confruntă cu greutăţi în 
familie, să revină în şcoală. Fiecare copil reîntors 
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la şcoală reprezintă un câştig, înseamnă un pas 
înainte spre o societate sigură şi un viitor mai bun.

Elevii au prezentat materiale realizate în exclu-
sivitate de către ei, fie individual, fie în echipă: 
filme, videoclipuri, galerii foto, întrebări, comen-
tarii şi concluzii sintetizate în programe power-
point. 

În contextul parteneriatului dintre Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Şcoala gim-
nazială Prof „Ion Vişoiu”, reprezentanţi ai IRDO 
au prezentat pe scurt activitatea Institutului în 
domeniul educaţiei pentru promovarea şi respec-
tarea drepturilor omului, le-au oferit elevilor gra-
tuit câte un exemplar din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului editată în limba română 
sub egida IRDO, le-au vorbit despre însemnăta-
tea unei educaţii continue şi de calitate, despre 
importanţa şi evoluţia mecanismelor şi instru-
mentelor internaţionale de promovare, respectare 
şi protecţie a drepturilor omului, printre care şi 
Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, cu 
precizarea că România se numără printre primele 
ţări care au ratificat Convenţia.

În încheiere s-a subliniat că scopul sloganului 
din acest an al Campaniei Globale pentru Educaţie 
– „Împreună pentru educaţie” este să le reamin-
tească autorităţilor şi celor implicaţi în activităţi 
educative din întreaga lume că educaţia gratuită 
şi de calitate pentru toţi copiii se numără printre 
promisiunile şi angajamentele asumate de state 
în cadrul obiectivului 4 al Agendei ONU 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă. Odată cu adoptarea 

Agendei 2030 în 2015, şefii de state şi de guverne 
s-au angajat să asigure o educaţie echitabilă şi 
incluzivă, să promoveze învăţarea pentru toţi pe 
tot parcursul vieţii. Dar iată că la nici doi ani de 
la adoptarea acestui important şi ambiţios acord 
global, există încă numeroase impedimente în 
calea atingerii realizării unor astfel de deziderate, 
printre care se numără: neconştientizarea faptului 
că dezvoltarea însăşi a societăţii este periclitată de 
lipsa accesului la educaţie; neasigurarea egalităţii 
de şanse în domeniul educaţiei pentru copiii din 
categorii vulnerabile, prin devierea de la oferirea 
unei educaţii gratuite; tendinţa de a limita calita-
tea educaţiei prin testări prea standardizate fără a 
urmări dezvoltarea spirituală a personalităţii fie-
cărui copil şi înclinaţiile sale; lipsa de fonduri şi 
neglijarea participării copiilor, a contribuţiei pe 
care părerea lor ar putea-o avea în luarea decizi-
ilor.

În prezentările şi dezbaterile privind educaţia 
de calitate care au avut loc la Şcoala gimnazi-
ală Profesor „Ion Vişoiu” li s-a oferit copiilor un 
cadru prietenos în care ei şi-au putut exprima cu 
curaj părerile despre importanţa educaţiei, dove-
dindu-şi deschiderea spre metodologii moderne 
de predare care să vină cu adevărat în întâmpina-
rea aspiraţiilor lor. Profesori, elevi şi invitaţi au 
căutat împreună răspunsurile cele mai potrivite cu 
privire la modalităţile prin care educaţia poate fi 
un sprijin de nădejde în viaţa şi în îndeplinirea 
viselor de viitor ale fiecăruia.

Daniela Albu

ZIUA DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR 

Ziua Dreptului Internaţional Umanitar, stabi-
lită prin Legea nr. 177/2013, a fost celebrată în 
acest an prin organizarea unei manifestări cu tema 
„Protejarea patrimoniului cultural şi spiritual al 
omenirii în caz de conflict armat”, pe 15 mai, 
la Palatul Culturii din Ploieşti, de către Asocia-
ţia Română de Drept Umanitar – Filiala Prahova 
(ARDUPH) şi sub patronajul Instituţiei Prefectu-
lui Judeţului Prahova, în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Prahova, Primăria Municipiului Ploieşti, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi alte 
instituţii din domeniul educaţiei, ştiinţei şi cultu-
rii. Printre partenerii acestui eveniment se numără 
şi Muzeul Judeţean de Istorie Prahova, Muzeul 

Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia de 
Drept Umanitar din Republica Moldova etc.

S-a dorit, prin organizarea acestui eveniment, 
sensibilizarea factorilor de răspundere de la toate 
nivelurile cu privire la necesitatea protecţiei patri-
moniului cultural şi spiritual al omenirii. Potrivit 
legii, celebrarea Zilei Dreptului Internaţional 
Umanitar a fost stabilită pentru 14 mai deoarece 
la această dată, în anul 1954, România a devenit 
parte la Convenţiile umanitare de la Geneva.

Evenimentul din acest an a fost dedicat 
marcării a 40 de ani de la adoptarea în 1977 a 
Protocoalelor adiţionale la Convenţiile umanitare 
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de la Geneva, care conţin prevederi importante în 
domeniul protecţiei pe timp de conflict armat a 
patrimoniului cultural mondial. 

 În cadrul manifestării a avut loc lansarea cărţii 
„Drept internaţional umanitar – Cadrul legislativ 
intern şi internaţional cu privire la protecţia patri-
moniului cultural al omenirii”, precum şi alte acti-
vităţi – lansarea catalogului de pictură cu tema: 
„Să protejăm patrimoniul cultural şi spiritual al 
omenirii!” şi concursul de creaţie civico-literară 
cu tema „Noi, generaţiile viitoare, cerem prote-
jarea patrimoniului cultural şi educativ al omeni-
rii!”, cele mai reuşite eseuri fiind publicate. Cu 
această ocazie, au fost premiaţi câştigătorii con-
cursului de pictură şi cei ai concursului de creaţie 

literară pe teme legate de influenţa dreptului uma-
nitar în protejarea culturii mondiale.

Participanţii la acest eveniment au avut posibi-
litatea să afle care sunt principalele reglementări 
internaţionale în materia protecţiei bunurilor cul-
turale şi pericolele care planează asupra acestora 
în caz de conflict, să intre în contact cu experţi 
şi specialişti în drept umanitar, să afle care sunt 
modalităţile de a promova regulile de protecţie în 
sistemul educativ etc. 

La manifestare au mai participat: reprezen-
tanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, 
ai Primăriei Ploieşti, ai Institutului Român pentru 
Drepturile Omului, precum şi ai altor instituţii de 
cultură.

Carmen Năstase

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI  
15 MAI 2017

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, 
luni, 15 mai, s-a desfăşurat la Casa Corpului 
Didactic din Ploieşti o manifestare dedicată ani-
versării a 24 de ani de când a fost instituită, prin 
Rezoluţia 47/237 a Adunării Generale a ONU, 
Ziua Internaţională a Familiei şi a 23 de ani de 
la celebrarea ei în România. Evenimentul a fost 
organizat de Fundaţia Adolescenţa în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Casa Corpului Didactic Prahova şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Prahova.

Anul acesta, tema aleasă de Secretarul General 
ONU pentru a marca Ziua Internaţională a 
Familiei a fost „Familia, educaţia şi bunăstarea”, 
tocmai pentru a sublinia legătura şi rolul ce-i 
revine familiei în educarea viitoarelor generaţii 
pentru a asigura bunăstarea omenirii.

Programul manifestării s-a desfăşurat sub slo-
ganul „Sărbătoare! Lucru! Creaţie!” şi a vizat 
următoarele teme: Familia – şcoala – societatea 
civilă: drepturile copiilor şi tinerilor; Rolul bunei 
guvernări în cadrul familial şi între familie şi 
şcoală; workshop (Migraţia economică, conse-
cinţe, studii personale de caz); Ziua familiei mele: 
atelier de creaţie şi selecţie „Poveste de familie” 
– concurs.

Invitată specială a fost doamna psiholog dr. 
Iolanda Gheorghiu, care în alocuţiunea sa a vorbit 

despre „Suflet de adolescent în familia modernă”, 
provocând dialoguri  interesante.

În alocuţiunea de deschidere, reprezentantul 
Institutului Român pentru Drepturile Omului a 
subliniat importanţa Zilei Internaţionale a Fami-
liei şi a evidenţiat faptul că la propunerea Institu-
tului Român pentru Drepturile Omului şi cu susţi-
nerea Patriarhiei Române, din anul 1994, ziua de 
15 mai a devenit oficial Ziua familiei române. Prin 
acest eveniment se doreşte sublinierea şi accentu-
area impactului pe care valorile familiei îl au, sau 
ar trebui să îl aibă, în România. În preocupările 
Institutului, un loc important îl ocupă promova-
rea drepturilor familiei, a rolului ei în educarea 
viitoarelor generaţii, necesitatea îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru protejarea familiei – în 
special a familiei tinere – şi a rolului ce revine atât 
autorităţilor cât şi societăţii civile pentru elimina-
rea violenţei în familie, a abandonului familial, a 
traficului de femei, a exploatării muncii la negru, 
îndeosebi a minorilor, a consumului de droguri şi 
nu în ultimul rând a violenţei în şcoli.

S-a menţionat de asemenea că Obiectivele 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adop-
tată de statele membre ONU în 2015, au printre 
priorităţi şi rolul familiei în consolidarea socie-
tăţii, cu scopul de a eradica sărăcia, a promova 
împărţirea echitabilă a prosperităţii economice, 
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dezvoltarea socială şi bunăstarea oamenilor, în 
condiţiile protecţiei mediului. 

La manifestare au participat şcolari, elevi, 
adolescenţi, părinţi, cadre didactice, formatori de 
opinie din Ploieşti: Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”, prof. Simona Lupu – director şi 
prof. Brînduşa Vasile; Colegiul Tehnic „Toma 
Socolescu”, prof. Alina Bălan – care a prezentat 
comunicarea „Aspecte teoretice şi experimentale 
ale migraţiei”; Colegiul „Spiru Haret”, prof. Elena 
Păun; Colegiul Naţional „Jean Monnet”, prof. 
Mihai Burlacu; Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Psihopedagogică, prof. Simona Ionescu 
– director şi prof. Adriana Nedelcu; Şcoala 
Gimnazială „Sfântul Vasile”, prof. înv. preşcolar 
Maria Lepădatu – care a prezentat comunicarea 

„Familia mea”; Şcoala „Sfânta Vineri”, prof. dr. 
Monica Ionescu.

S-a remarcat şi momentul de debut, consti-
tuit de prezentări din creaţia literară proprie. 
Au fost medaliate pentru talentul lor elevele: 
Cernat Roxana, pentru poezia „O, mamă sfântă” 
şi Dumitru Ana-Maria, pentru lucrarea în proză 
„Efigie de zeitate maternă, purtătoare a tradiţiei 
vii”, de la Colegiul „T. Socolescu”.

Participanţii la reuniune au fost recompen-
saţi cu diplome şi premii, oferite de organizatori, 
iar şcolile şi medaliaţii au primit reviste şi cărţi 
din partea Institutului Român pentru Drepturile 
Omului.

Olivia Florescu

MASĂ ROTUNDĂ „DREPTURILE ELECTORALE, IMPORTANŢA 
PRIMULUI VOT”, COLEGIUL SPIRU HARET, 29 MAI, BUCUREŞTI

Masa rotundă „Drepturile electorale, impor-
tanţa primului vot”, organizată în data de 29 
mai de către Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru 
Haret” din Bucureşti, a fost pentru reprezentanţii 
Institutului un prilej de a contribui la conştienti-
zarea de către generaţia tânără a importanţei exer-
citării dreptului la vot. Din dialogul cu elevii din 
clasele terminale, orientaţi spre studii socio-poli-
tice, a reieşit că cei mai mulţi dintre ei înţeleg pe 
deplin importanţa alegerilor libere în viaţa unei 
societăţi democratice. A fost un bun prilej de a 
le reaminti Articolul 21 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea 
Generală a ONU din 1948, în care se stipulează că 
„Orice persoană are dreptul de a lua parte la con-
ducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, 
fie prin reprezentanţii aleşi. Voinţa poporului tre-
buie să constituie baza puterii de stat.” 

S-a discutat despre prezenţa tineretului la urne, 
subliniindu-se că, în ciuda percepţiilor existente, 
datele prezente într-un raport realizat în cadrul 
Parlamentului European arată că participarea 
electorală a tinerilor din România este mai bună 
decât în cazul altor ţări din Uniunea Europeană. În 
toate statele comunitare votanţii tineri se prezintă 
în număr mai mic la urne decât cetăţenii aflaţi în 
alte categorii de vârstă. Elementul cel mai impor-

tant din această statistică este că persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani din România 
sunt cele mai active din punct de vedere electoral 
prin comparaţie cu tinerii din celelalte state euro-
pene. Diferenţa între totalul prezenţilor la urne şi 
persoanele incluse în categoria 18-24 de ani este 
de minus 10 procente în România, comparativ cu 
minus 17 în Slovacia, minus 19 în Cehia, minus 
39 în Ungaria sau minus 41 în Bulgaria. 

Conform articolului 36 din Constituţia 
României, au drept de vot cetăţenii români care 
au împlinit 18 ani. Dar la această vârstă, unii tineri 
nu realizează importanţa exercitării dreptului de a 
vota. Candoarea vârstei, uneori dorinţa de rebe-
liune atunci când toţi cei din jur îi nemulţumesc, 
lipsurile materiale cu care se confruntă familia, 
toate acestea şi multe altele îi pot îndepărta pe 
tineri de la urne. Scopul mesei rotunde a fost de a 
arăta tinerilor că dreptul la vot reprezintă cea mai 
simplă modalitate prin care pot lua parte direct 
la viaţa comunităţii în care trăiesc, iar neexercita-
rea acestuia poate duce la ani de aşteptări pentru 
înfăptuirea schimbărilor pe care ei le-ar fi dorit 
în viaţa societăţii şi implicit a lor. Mulţi îşi pun 
întrebarea „De ce să votez?” – o întrebare rostită 
şi în cadrul mesei rotunde. 

Înainte de a le explica de ce votul lor contează, 
tinerii au fost invitaţi să facă o scurtă incursiune 
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în istorie pentru a vedea că acest drept nu tre-
buie luat ”de-a gata” şi considerat în mod gra-
tuit ca de la sine înţeles. Pentru că femeilor nu le 
era îngăduit să voteze, începutul secolului XX a 
fost marcat de mişcări feministe de emancipare. 
Sufragetele, cum mai sunt cunoscute activis-
tele de la începutul anilor 1900, au avut ca scop 
principal obţinerea dreptului la vot pentru femei. 
Mişcarea a început în Marea Britanie, având-o în 
frunte pe Emmeline Pankhurst, iar mai apoi s-a 
extins şi peste ocean, acţiunile întreprinse acolo 
având un puternic impact asupra societăţii vremii. 
Curajul sufragetelor de a-şi apăra dreptul la vot 
în lupta cu societatea nu s-a diminuat, cu toate că 
şi-au pierdut de multe ori familiile şi chiar viaţa. 
În România interbelică, femeile au primit dreptul 
de vot prin constituţia din anul 1938, dar cu anu-
mite restricţii care ţineau de nivelul studiilor, sau 
de statutul lor social. Mişcările feministe ulteri-
oare au contribuit la obţinerea acestui drept.

În prezent dreptul la vot este cea mai simplă 
modalitate prin care tinerii îşi pot exprima partici-
parea la viaţa societăţii. Pentru a veni în întâmpina-
rea lor şi a le oferi răspunsurile la întrebarea frec-
ventă „De ce să votez?”, încă din 2010, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului colaborează cu 
Autoritatea Electorală Permanentă pentru promo-
varea portalului www.primulvot.ro. Portalul oferă 
informaţii cu privire la ABC-ul votului explicând 
pe înţelesul tuturor mecanismul alegerilor parla-
mentare, cadrul juridic privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, alegerile primarilor, a 
consiliilor locale şi judeţene, precum şi mandatul 

acestora, alegerile prezidenţiale, alegerile pentru 
Parlamentul European, precum şi condiţiile în 
care se poate organiza şi desfăşura un referendum 
conform legislaţiei.

Dezbaterile au fost aprinse şi părerile foarte 
diferite, dar nimeni nu a putut nega faptul că soci-
etatea va arăta în viitor aşa cum o construim cu 
toţii acum. 

Ca urmare a întrebărilor participanţilor, a urmat 
o trecere în revistă a celor mai importante momente 
privind obţinerea dreptului la vot pe glob, preci-
zându-se că Noua Zeelandă a fost prima ţară care 
a permis femeilor să voteze. În Statele Unite ale 
Americii femeile au obţinut dreptul la vot în 1920 
după ratificarea celui de al 19-lea Amendament 
la Constituţie. Regele Arabiei Saudite le-a permis 
femeilor să voteze abia în anul 2011. Există şi o 
singură ţară care interzice dreptul la vot întregii 
sale populaţii, atât femei, cât şi bărbaţi – Brunei. 
În prezent, prima joi din luna februarie a fiecărui 
an a fost desemnată Ziua Internaţională a Alegeri-
lor, prilej cu care în întreaga lume se organizează 
concursuri şi manifestări cu teme electorale pen-
tru conştientizarea de către populaţie a importan-
ţei exercitării dreptului la vot. 

În încheierea mesei rotunde, reprezentanţii 
IRDO au distribuit gratuit elevilor Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului şi Pactul Inter-
naţional cu privire la drepturile civile şi politice 
editate în limba română sub egida IRDO.

Daniela Albu

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 

La 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a 
ONU a adoptat o rezoluţie prin care a fost desem-
nată ziua de 5 iunie ca Ziua Mondială a Mediu-
lui şi prin care guvernele şi organizaţiile erau 
îndemnate să întreprindă în această zi, în întreaga 
lume, activităţi prin care să reafirme preocuparea 
lor pentru conservarea şi îmbunătăţirea mediului. 
Tot la 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a 
ONU a adoptat o altă rezoluţie, care a dus la cre-
area UNEP, agenţia specializată pe probleme de 
mediu, care este autoritatea globală de mediu la 
nivel mondial. Aceasta stabileşte agenda globală 
de mediu şi promovează implementarea coerentă 

a dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile în 
cadrul sistemului ONU.

Începând din 1987, Ziua Mondială a Mediului 
a fost găzduită de câte o ţară, unde au avut loc 
festivităţile oficiale la nivel mondial. Cele mai 
recente astfel de festivităţi au avut loc în Angola, 
Italia, Brazilia, Norvegia şi SUA. 

În acest an, Ziua Mondială a Mediului, sărbă-
torită în 5 iunie, a avut drept obiectiv promova-
rea protejării mediului, iar ţara gazdă, Canada, a 
ales şi tema Zilei Mondiale a Mediului din 2017, 
„Conectarea oamenilor la natură”, care ne pro-
pune să ieşim în natură, să apreciem frumuseţea 
şi importanţa sa şi să protejăm pământul pe care 
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îl împărţim. Reprezintă un îndemn în plus de a 
deveni din ce în ce mai apropiaţi de natură şi de a 
fi cu mult mai atenţi la efectele pe care dezvolta-
rea economică le poate avea asupra acesteia.

Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre 
principalele mijloace prin care Organizaţia Naţi-
unilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea 
oamenilor pentru protejarea mediului şi în acelaşi 
timp să sensibilizeze factorii de decizie politică să 
acţioneze în acest sens. 

În cadrul suitei de manifestări consacrate aces-
tui eveniment (acţiuni de informare, conştienti-
zare şi educaţie ecologică, acţiuni de ecologizare, 
dezbateri şi mese rotunde), Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului, în colaborare cu Asocia-
ţia pentru Naţiunile Unite din România (ANU-
ROM), Asociaţia pentru drepturile omului la un 
mediu sănătos (AROMES) şi Asociaţia Clubul de 
la Cheia „Victor Dan Zlătescu” a organizat marţi, 
6 iunie 2017, o masă rotundă cu tema „Mediul 
depinde de noi’”, având ca scop să stimuleze 
preocuparea oamenilor pentru protejarea mediu-
lui şi să acţioneze pentru conservarea patrimoniu-
lui nostru natural în beneficiul acestei generaţii şi 
al generaţiilor viitoare. 

În cadrul lucrărilor prezentate, s-a evidenţiat 
necesitatea elaborării unor reforme şi strategii 
viitoare viabile pentru un mediu mai sănătos şi 
mai sigur prin înţelegerea şi aplicarea conceptu-
lui de economie verde, devenind mai apropiaţi de 
natură, şi de a fi mai atenţi la efectele pe care dez-
voltarea economică le poate avea asupra acesteia.

 La dezbatere au participat cercetători, profe-
sori universitari, experţi de mediu, reprezentanţi 
ai organizaţiilor guvernamentale pe probleme de 
drepturile omului, reprezentanţi ai unor ONG-uri 
din domeniul protecţiei mediului. Participanţii au 
subliniat impactul schimbărilor climatice, care au 

devenit vizibile la scară planetară şi care consti-
tuie o problemă majoră pentru omenire. Lumea 
nu acordă atenţia necesară problemelor de mediu, 
neglijând faptul că datorăm cu toţii generaţiilor 
viitoare o planetă sănătoasă şi sigură. Pe parcur-
sul dezbaterilor, s-a analizat multitudinea facto-
rilor care afectează habitatul natural: planificarea 
urbană nerealistă, schimbările climatice care sunt 
cauzate de poluare şi de traficul tot mai congesti-
onat, de neglijarea şi dispariţia florei şi faunei, în 
special în zonele urbane. 

Atât în comunicările prezentate, cât şi în cadrul 
dezbaterilor care au urmat, s-a evidenţiat necesi-
tatea de a analiza efectele negative pe care le au 
acţiunile noastre asupra mediului, dar şi măsurile 
pe care trebuie să le întreprindem pe viitor pentru 
a reface ce s-a distrus. Un stil de viaţă în limi-
tele planetei noastre reprezintă strategia cea mai 
importantă pentru a asigura un viitor sănătos. Un 
stil de viaţă durabil presupune să conştientizăm 
că dezvoltarea economică nu este însoţită de creş-
terea ritmului de utilizare a resurselor naturale şi 
are impact asupra mediului.

Este nevoie de efortul conjugat al organelor 
centrale – prin impunerea unor măsuri normative 
şi administrative mult mai drastice – al comunită-
ţilor locale, al întreprinderilor, dar şi al organiza-
ţiilor neguvernamentale şi al locuitorilor pentru o 
planificare şi o administrare eficientă a mediului. 

Participanţii la reuniune au evidenţiat necesi-
tatea unor măsuri mult mai drastice pentru stopa-
rea tendinţelor de degradare a mediului. 

Scopul reuniunii a fost de a stimula şi sprijini 
elaborarea unor reforme şi strategii viitoare via-
bile pentru un mediu mai sănătos şi mai sigur prin 
înţelegerea şi aplicarea conceptului de economie 
verde.

Olivia Florescu

RECOMANDĂRILE COMITETULUI ONU PENTRU DREPTURILE 
COPILULUI PRIVIND ROMÂNIA

În cadrul celei de a 75-a sesiuni a Comitetului 
ONU pentru drepturile copilului, din mai - 
iunie 2017, a fost realizată evaluarea periodică 
a României privind implementarea Convenţiei 
ONU pentru drepturile copilului. În urma 
analizării celui de al cincilea raport periodic 
al României, Comitetul ONU a luat notă de 
progresul înregistrat de la ultima evaluare în 

mai multe domenii privind drepturile copilului 
şi a salutat reînfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 
precum şi adoptarea unor noi legi şi măsuri 
instituţionale şi a unor politici legate de drepturile 
copilului. În acest sens s-a făcut referire la 
modificarea Legii privind drepturile copilului 
astfel încât să se interzică instituţionalizarea 
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copiilor sub 3 ani, precum şi revizuirea Legii 
adopţiei. Ca aspecte pozitive, au fost semnalate 
adoptarea Strategiei Naţionale 2014-2020 pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
Strategia Naţională 2016-2020 privind sănătatea 
mintală a copiilor şi adolescenţilor precum şi 
lansarea proiectului intitulat „Consolidarea reţelei 
naţionale a mediatorilor sanitari romi pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei de romi 2014-
2017”.

Totodată, Comitetul ONU a atras atenţia sta-
tului român privind necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente în domenii importante: alocarea 

resurselor; discriminarea împotriva copiilor de 
etnie romă; neglijarea, exploatarea sexuală şi abu-
zul; copiii privaţi de un mediu familial; copiii cu 
dizabilităţi; serviciile de sănătate.

ONU a reamintit indivizibilitatea şi interde-
pendenţa drepturilor consfinţite prin Convenţie, 
fiind subliniată importanţa tuturor recomandărilor 
incluse în observaţiile finale.

Următoarele rapoarte de ţară, cel de al şase-
lea şi cel de al şaptelea raport periodic vor trebui 
depuse de România până în 27 octombrie 2022.

Marius Mocanu

NOTE, CRONICI, RECENZII

PROIECT LEGISLATIV PRIVIND EXECUTAREA MĂSURILOR  
DE SIGURANŢĂ CU CARACTER MEDICAL

Proiectul legislativ privind executarea măsu-
rilor de siguranţă cu caracter medical are scopul 
de a implementa reforma spitalelor de psihiatrie 
şi pentru măsuri de siguranţă, fiind un obiectiv 
de îndeplinit de către statul român ca membru al 
Uniunii Europene. Se doreşte ca noua lege să vină 
în completarea legislaţiei actuale privind persoa-
nele cu boli psihice care au săvârşit acte antiso-
ciale, reglementând perioada de internare în spi-
talele de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă. 
Legea vizează implementarea programelor de 
intervenţie psihoterapeutică, de asistenţă socială 
şi educaţională, apreciere a riscului de violenţă şi 
de relaxare a coerciţiei. 

Scopul acestor modificări este de a ţinti rădă-
cinile comportamentului infracţional, diminuând 
şansele de reiterare a acestuia, sporind astfel sigu-
ranţa populaţiei şi şansele de reabilitare a bolna-
vului psihic. Prevederile noii legi pun astfel în 
aplicare rezultatele celor mai noi studii, care arată 
că scăderea reală a riscului de violenţă implică 
identificarea şi tratarea barierelor care interferează 
cu succesul reintegrării în comunitate. În plus, 

schimbările propuse sunt în acord cu prevederile 
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, ratificată de România în 2010, 
asigurând respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi pe segmentul psiho-social. Acţiunea 
legată de proiectul legislativ a fost demarată de 
Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-Legală 
în 2016 prin constituirea unui grup de lucru. Prin 
efort colectiv au fost identificate principalele 
teme de analizat şi dezvoltat. Au fost selectate ca 
model legi similare din ţările care au implementat 
aceste schimbări încă din anii 1990-2000 (precum 
landul Bavaria – Germania, Elveţia). 

În concluzie, proiectul legislativ aflat în curs 
de elaborare creează premizele asigurării unui 
echilibru între interesul pentru siguranţa publică 
şi drepturile individului şi pune accent pe rein-
tegrarea comunitară a pacientului, ca modalitate 
reală de scădere a riscului de violenţă.

Carmen Simona Ionescu
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„APELUL ONU PRIVIND DREPTURILE OMULUI 2017” –  
RAPORTUL ANUAL AL BIROULUI ÎNALTULUI COMISAR  

PENTRU DREPTURILE OMULUI

Raportul anual al Biroului Înaltului Comisar 
ONU pentru Drepturile Omului intitulat „Apelul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
omului 2017” lansează un apel global pentru sus-
ţinerea programului Organizaţiei Naţiunilor Unite 
în domeniul respectării şi promovării drepturilor 
omului. Raportul oferă informaţii despre activită-
ţile şi priorităţile pentru anul 2017.

Deviza din subtitlul Raportului este „Îţi voi 
respecta drepturile, indiferent cine eşti”. În pre-
faţa Raportului, semnată de Înaltul Comisar ONU 
pentru Drepturile Omului, Zied Ra’ad Al Hussein, 
se semnalează o creştere îngrijorătoare a manifes-
tărilor de rasism, xenofobie şi discriminare rasi-
ală. Eşecul global în rezolvarea conflictelor şi răz-
boaielor de uzură a alimentat grupările extremiste 
dând naştere la un val fără precedent de suferinţe 
umane şi forţând milioane de oameni să îşi pără-
sească casa şi tot ceea ce au agonisit, neavând 
altă alternativă decât să fugă din ţara natală unde 
siguranţa personală şi viaţa le sunt ameninţate în 
permanenţă. 

În Raport se arată că Biroul Înaltului Comisariat 
ONU pentru Drepturile Omului îşi axează compe-
tenţele şi expertiza pe respectarea şi promovarea 
drepturilor omului la nivel global punând accent 
şi pe realizarea obiectivelor de dezvoltare dura-
bilă ale Agendei 2030 prin intervenţii în urmă-
toarele domenii strategice cheie: 1) Consolidarea 
acţiunilor de prevenire; 2) Protejarea şi extinde-
rea spaţiului societăţii civile; 3) Coexistenţa paş-
nică, prevenirea urii, rasismului şi xenofobiei; 4) 
Protecţia drepturilor persoanelor în mişcare; 5) 
Avansarea în realizarea îndeplinirii obiectivelor 
Agendei 2030.

Biroul Înaltului Comisariat ONU pentru 
Drepturile Omului deţine o experienţă unică şi 
are capacitatea prin intermediul experţilor săi, de 
a monitoriza, de a analiza critic şi de a raporta 
cu privire la situaţia respectării drepturilor omu-
lui şi a abuzurilor înregistrate la nivel global. 
Având reprezentanţe şi birouri regionale în 60 de 
ţări, poate acţiona cu rapiditate şi în cooperare cu 
guvernele statelor membre ale ONU, atât cule-
gând date din teren cât şi participând la campanii 
de conştientizare pentru a atrage atenţia factori-

lor de decizie oferindu-le dovezi şi informări cu 
privire la încălcări ale drepturilor omului. Astfel 
s-au realizat monitorizări şi consultanţă cu privire 
la tendinţele actuale ale situaţiei drepturilor omu-
lui în lume şi s-au recomandat acţiuni de preve-
nire pentru o serie de state membre precum Haiti, 
Kirghizstan, Palestina, Republica Africii Centrale, 
Irak, Filipine, Myanmar, Ucraina, Liberia, Nepal, 
Mauritania, Siria şi Yemen. 

Participarea activă a Biroului Înaltului Comi- 
sariat ONU pentru Drepturile Omului în operaţi-
uni de menţinere a păcii a contribuit la implemen-
tarea mandatelor Consiliului de Securitate pentru 
protecţia civililor în zonele de conflict armat.

Funcţionarii ONU detaşaţi în Yemen au spriji-
nit realizarea monitorizării şi documentării cu pri-
vire la încălcări ale drepturilor omului, numărul 
victimelor din rândul civililor, precum şi la recru-
tarea de copii soldaţi.

Guvernul Serbiei a adoptat metodologia pro-
pusă de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile 
Omului privind consultările cu comunitatea romă 
pentru elaborarea unui Plan de Acţiune privind 
incluziunea. 

Totodată, Biroul ONU pentru Drepturile 
Omului a publicat un ghid privind îndeplinirea 
obiectivelor Agendei 2030 prin prisma drepturilor 
omului şi a iniţiat o metodologie pentru compila-
rea indicatorilor pe obiective specifice. De altfel 
în Raport se reaminteşte contribuţia semnificativă 
a Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile 
Omului la faza pilot de elaborare a Agendei 2030, 
prin promovarea introducerii problematicii drep-
turilor omului în fiecare dintre obiectivele dezvol-
tării durabile, precum şi a modalităţilor de măsu-
rare şi monitorizare a respectării şi îndeplinirii 
acestora. 

În Raport se menţionează că Adunarea 
Generală a ONU l-a invitat pe Secretarul General 
să coordoneze un Raport global de analiză a situ-
aţiei copiilor privaţi de libertate. Acest Raport se 
va realiza în cooperare cu agenţiile specializate 
şi birourile ONU printre care se numără şi Înaltul 
Comisariat pentru Drepturile Omului, alături de 
Biroul ONU pentru Combaterea Drogurilor şi a 
Criminalităţii, UNICEF, Biroul Reprezentantului 
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Special al Secretarului General pentru copii din 
zone de conflict armat şi Reprezentantul Special 
al Secretarului General în domeniul violenţei 
împotriva copiilor.1 

Studiul amplu din acest nou Raport global va 
fi finalizat în 2018, având ca obiective majore: 
accesarea datelor existente cu privire la magnitu-
dinea fenomenului, precum şi obţinerea de cifre 
concrete pentru a se cunoaşte numărul cât mai 
exact al copiilor privaţi de libertate; promovarea 
schimbării de mentalităţi, a unor stări comporta-
mentale şi atitudini de stigmatizare a copiilor pri-
vaţi de libertate; propuneri şi recomandări privind 
politici şi legislaţii care să protejeze drepturile 
acestor copii, să prevină şi să reducă semnifica-
tiv numărul lor, prin găsirea unor alte alternative 
decât cea a unor tutele necorespunzătoare, alter-
native care să ofere noi soluţii care să pună pe 
primul loc interesul copiilor.

Acest studiu global este necesar, copiii la care 
se referă sunt de cele mai multe ori „invizibili” 
pentru societate, motiv pentru care este puţin pro-
babil ca ei să primească vreun sprijin din partea 
acesteia dacă nu se atrage la timp atenţia guver-
nelor şi factorilor de decizie asupra situaţiei lor 
alarmante.

În Raport se subliniază şi importanţa campa-
niilor de conştientizare cu privire la combaterea 
rasismului, cea mai mediatizată campanie glo-
bală iniţiată în acest an de către Biroul Înaltului 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului se 
desfăşoară sub titlul „Ridicaţi-vă şi acţionaţi în 
apărarea drepturilor celorlalţi”. Obiectivele cam-
paniei sunt clare fiind exprimate pe înţelesul tutu-
ror: 1) fiţi informaţi şi informaţi-i şi pe ceilalţi de 
ce drepturile omului contează; 2) luaţi atitudine 
atunci când drepturile cuiva sunt ameninţate sau 
atacate; 3) apăraţi drepturile celorlalţi; 4) faceţi 
apel la liderii lumii să respecte şi să susţină drep-
turile omului; 5) sprijiniţi drepturile omului în 
viaţa de  zi cu zi.

Sub titlul „Fapte şi cifre în 2016”, Raportul 
trece în revistă cele mai importante realizări 
ale Biroului Înaltului Comisariat ONU pentru 
Drepturile Omului: 605 de procese monitori-

zate; 3.241 de misiuni de monitorizare a respec-
tării drepturilor omului; 2719 vizite în locuri de 
detenţie; 1.724 de deţinuţi eliberaţi; 250.000 de 
publicaţii şi materiale de promovare a drepturilor 
omului distribuite în întreaga lume; 96 de vizite 
de ţară sau misiuni cu proceduri speciale - dato-
rită intervenţiei unei astfel de misiuni autorităţile 
braziliene au sistat proiectul construirii unui baraj 
care contravenea drepturilor constituţionale ale 
populaţiei indigene -; 1.121 de seminarii ţinute 
pentru 40.000 de persoane dintre care cel puţin 
10.000 au fost femei; 4.425 de incidente care au 
avut ca rezultat victime civile au fost verificate 
de către misiuni ONU în Afganistan; 47.000 de 
victime ale torturii din 80 de ţări şi 25.000 de vic-
time ale sclaviei din 24 de ţări au primit sprijin 
pentru recuperare; 475 de evenimente organi-
zate cu ONG-uri în timpul sesiunilor Consiliului 
Drepturilor Omului .

O noutate pe care o aduce în atenţie Raportul, 
este şi mecanismul adoptat în data de 21 decem-
brie 2016 de către Adunarea Generală a ONU prin 
rezoluţia2 în care se prevede necesitatea stabilirii 
unui mecanism internaţional imparţial şi indepen-
dent care să ofere asistenţă în investigarea şi con-
damnarea celor care au comis crimele cele mai 
grave împotriva umanităţii în Siria, începând cu 
martie 2011. Prin intermediul mecanismului se 
vor aduna, consolida şi compila toate datele şi 
dovezile care atestă încălcarea dreptului umanitar, 
încălcările şi abuzurile severe la adresa drepturi-
lor omului; se vor pregăti şi întocmi dosare care 
să faciliteze şi să accelereze proceduri penale, în 
conformitate cu standardele de drept naţional, 
regional şi internaţional al curţilor şi tribunale-
lor care au sau pot avea jurisdicţie asupra acestor 
crime în conformitate cu dreptul internaţional; 
mecanismul care va fi sprijinit de Biroul Înaltului 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului va fi 
stabilit în faze până când va deveni funcţional, va 
avea sediul la Geneva şi va coopera îndeaproape 
cu Comisia Independentă şi Internaţională a ONU 
în Siria.

Daniela Albu

1 A se vedea ONU A/RES/69/157. 2 Res 71/248.
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Secretarul General al ONU a lansat pe 7 iunie 
2017 Raportul privind progresul global în dome-
niul îndeplinirii Obiectivelor Dezvoltării Dura-
bile, realizat în cooperare cu sistemul Naţiunilor 
Unite. Sub titlul „Progresul înregistrat în îndepli-
nirea Obiectivelor Dezvoltării Durabile”1 raportul 
oferă o trecere în revistă a realizărilor concrete pe 
baza celor mai recente date globale existente. În 
raport se subliniază că pentru a monitoriza pro-
gresul înregistrat este nevoie de o cantitate fără 
precedent de date şi statistici la toate nivelurile. 

Raportul a fost mandatat în cadrul Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă, prin care i se 
solicită Secretarului General al ONU să coordo-
neze pregătirea Raportului de progres anual pen-
tru a informa statele membre despre ceea ce s-a 
realizat până acum în cadrul Întâlnirii la nivel 
înalt a Forumului Politic pentru Dezvoltare Dura-
bilă, din 10 iulie 2017.

Cadrul indicatorului Obiectivelor Dezvoltării 
Durabile (ODD) pe care se bazează raportul a 
fost elaborat de un Grup Internaţional de Experţi 
al ONU.  În martie 2017, cea de-a 48-a sesiune 
a Comisiei de Statistică a ONU a fost de acord 
cu acest cadru, iar Consiliul Economic şi Social 
al ONU (ECOSOC) la adoptat la 7 iunie 2017. 
Raportul se bazează pe o selecţie a indicatorilor 
globali pentru care datele au fost disponibile înce-
pând din aprilie 2017. Pentru majoritatea indica-
torilor, raportul arată că valorile reprezintă agre-
gate globale, regionale şi subregionale, calculate 
pe baza datelor din sistemele statistice naţionale, 
compilate de agenţiile internaţionale.

Vom trece pe scurt în revistă conform rapor-
tului, progresul înregistrat până acum în realiza-
rea fiecăruia dintre cele 17 obiective ale Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă:

Obiectivul Dezvoltării Durabile 1 (fără sără-
cie) – în raport se arată că rata globală a sărăciei 
s-a înjumătăţit din anul 2000, dar sunt necesare 
mai multe eforturi pentru creşterea veniturilor şi 
pentru ajutorarea celor care încă trăiesc în sărăcie 
extremă, în special în Africa sub-sahariană.

Obiectivul 2 (zero foamete pe glob), raportul 
menţionează că malnutriţia continuă să facă rava-

RAPORTUL ONU PRIVIND „PROGRESUL ÎNREGISTRAT ÎN 
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII DURABILE”, 7 IUNIE 2017

gii în special în Asia şi Africa şi subliniază că sunt 
necesare mai multe investiţii în agricultură, precum 
şi mai multe fonduri alocate din partea guvernelor.

Obiectivul 3 (sănătate şi bunăstare), rapor-
tul concluzionează că s-au înregistrat progrese 
impresionante în domeniul sănătăţii dar progresul 
în acest domeniu trebuie accelerat în special în 
regiunile care sunt marcate de epidemii. Conform 
datelor statistice din 2005 până în 2015 în aproape 
jumătate din toate ţările (inlcusiv aproapte toate 
ţările mai puţin dezvoltate) există mai puţin de un 
medic, mai puţin de trei asistente medicale sau 
moaşe la 1000 de persoane.

Obiectivul 4 (educaţia de calitate) tot în 
Africa sub-sahariană şi în Asia de sud există încă 
populaţii vulnerabile şi sărace mai ales în mediul 
rural. Aceste regiuni de pe glob sunt principalele 
răspunzătoare pentru cifra globală a abandonului 
şcolar de peste 70%  în învăţământul primar şi 
secundar. În toate ţările pentru care au fost dispo-
nibile date statistice copii din 20% dintre cele mai 
bogate familii au căpătat o mai mare abilitate de 
a citi la sfîrşitul claselor primare decât copii din 
20% dintre cele mai sărace familii.

Obiectivul 5 (egalitatea de gen), raportul 
arată că inegalitatea între sexe persită în lume şi că 
pentru emanciparea femeilor şi fetelor sunt nece-
sare măsuri legislative care să combată discrimi-
narea acolo unde aceasta este adânc înrădăcinată. 
Se subliniază că mutilarea genitală a femeilor şi 
fetelor a scăzut cu 30% în ultimii 30 de ani. Rata 
muncii domestice sau a serviciilor de îngrijire 
neplătite este de trei ori mai mare la femei decât 
la bărbaţi la nivel global.

Obiectivul 6 (apă potabilă şi salubritate), 
peste 90% din populaţia lumii foloseşte surse de 
apă de o calitate îmbunătăţită şi peste două treimi 
beneficiau încă din 2015 de condiţii mai bune de 
salubritate. Oamenii fără acces la apă potabilă locu-
iesc în mod predominant în zone rurale. Conform 
raportului mai mult de două miliarde de oameni tră-
iesc în ţări cu probleme privind accesul permanent 
la apă potabilă sau la apă caldă. Ţările sunt invitate 
să adopte noi tehnologii la o scară mai largă pentru 
a se obţine accesul la energie pentru toţi. 

Obiectivul 7 (energie curată şi accesibilă), 
referitor la realizarea acestui obiectiv se arată 
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în raport că este nevoie de o finanţare mult mai 
puternică şi de politici mai curajoase pentru ca 
ţările să adopte noi tehnologii la o scară mai largă.

Obiectivul 8 (munca decentă şi creşterea 
economică), se menţionează în raport că cifra 
medie de creştere anuală a PIB pe cap de locuitor 
la nivel global era de 1,6% din 2010 până în 2015 
în comparaţie cu 0,9% în perioada 2005-2009; 
rata globală a şomajului a rămas la 5,7% în 2016, 
existând mult mai multe femei în şomaj decât 
bărbaţi; exploatarea prin muncă a copiilor rămâne 
încă o problemă serioasă cu toate că numărul 
copiilor care muncesc şi au vârste cuprinse între 5 
şi 17 ani a scăzut de la 246 de milioane în 2000 la 
168 de milioane în 2012.

Obiectivul 9 (industrie, inovaţie, infrastruc-
tură), raportul arată că Asistenţa Oficială pen-
tru Dezvoltare pentru infrastructura economică 
din ţările în curs de dezvoltare a ajuns în 2015 
la cifra de 57 de miliarde de dolari SUA, ceea 
ce înseamnă că s-a înregistrat o creştere cu 32% 
începând din 2010. Sectoarele cele mai finanţate 
au fost transporturile şi energia pentru fiecare din-
tre acestea alocându-se la nivel global suma de 19 
miliarde de dolari SUA. 

Obiectivul 10 (reducerea inegalităţilor), 
pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de 
încurajarea şi consolidarea participării ţărilor în 
curs de dezvoltare în forurile internaţionale de 
decizie ale instituţiilor economice şi financiare.

Obiectivul 11 (oraşe şi comunităţi durabile),  
raportul concluzionează că datorită dezvoltării 
fără precedent a oraşelor pe glob în ultimii zece 
ani 54% din populaţia lumii trăieşte în oraşe con-
form datelor statistice din 2015. Sunt necesare 
planuri mai bune de urbanism pentru a face spaţi-
ile urbane mai incluzive  şi mai sigure. 

Obiectivul 12 (consum şi producţie respon-
sabile), cifrele globale indică tendinţe îngrijoră-
toare. Consumul total de materii prime interne, 
este în creştere (de la 48,7 miliarde de tone la 71,1 
miliarde de tone). Raportul recomandă adoptarea 
unor politici naţionale viabile pentru consum şi 
producţie durabile care să fie integrate în planu-
rile naţionale şi sectoriale, respectarea de către 
mediul de afaceri a normelor internaţionale pri-
vind gestionarea substanţelor chimice şi a deşeu-
rilor periculoase pentru sănătate. 

Obiectivul 13 (acţiuni pentru combaterea 
schimbărilor climatice), în raport se arată că 
începând din 20 aprilie 2017, 7 ţări în curs de 
dezvoltare au finalizat şi au depus planurile naţi-
onale de adaptare. În ceea ce priveşte reducerea 

riscurilor de dezastre, numărul morţilor survenite 
în urma dezastrelor naturale continuă să crească 
în ciuda progresului înregistrat în implementarea 
strategiilor de prevenire şi gestionare a acestora,  

Obiectivul 14 (viaţa subacvatică), tendinţele 
globale indică o continuă deteriorare a calităţii 
apelor de coastă din cauza poluării şi a eutrofi-
zării (îmbogăţirea apelor în nutrienţi). Stocul de 
peşte marin a scăzut de la 90% în 1974 la 68,6% 
în 2013, dar această tendinţă de descreştere a 
încetinit şi continuă să se stabilizeze.

Obiectivul 15 (viaţa pe uscat), raportul conclu-
zionează că s-a încetinit ritmul împuţinării pădu-
rilor şi că s-au înregistrat progrese în gestionarea 
fondului forestier. Dar se înregistrează un declin al 
productivităţii pământului, biodiversitatea pe glob 
continuă să fie afectată, braconajul şi traficul ile-
gal rămân motive serioase de îngrijorare, deoarece 
acestea afectează profund fauna sălbatică şi contri-
buie la riscul dispariţiei unor specii.

Obiectivul 16 (pace, justiţie şi instituţii 
puternice), progresele înregistrate în promovarea 
păcii, a justiţiei, a instituţiilor eficiente, responsa-
bile şi incluzive rămân inegale pe glob, se arată 
în raport. Există o creştere a conflictelor violente 
în ultimii ani, dar şi o scădere lentă a omucideri-
lor, un acces mai bun la justiţie pentru mai mulţi 
cetăţeni din întreaga lume. Cifrele arată că doar 
câteva conflicte armate de mare intensitate cau-
zează un număr mare de victime civile.

Obiectivul 17 (parteneriat pentru realizarea 
obiectivelor), la acest capitol raportul oferă infor-
maţii privind finanţarea, tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC), consolidarea capacităţilor, 
comerţul, problemele sistemice şi datele, monitori-
zarea şi raportarea. Se subliniază că, în 2014, ţările 
în curs de dezvoltare au primit 338 milioane dolari 
SUA ca  sprijin financiar pentru realizarea de sta-
tistici, ceea ce a reprezentat doar 0,18% din tota-
lul Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare. Ţările în 
curs de dezvoltare vor avea nevoie de un sprijin 
estimativ de 1 miliard dolari SUA anual din surse 
interne şi donatoare pentru a putea furniza statisti-
cile necesare în vederea monitorizării progresului 
în îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile. 

Se subliniază în raport faptul că volumul de 
date şi statistici necesare pentru a urmări progresul 
ODD reprezintă o provocare majoră pentru siste-
mele statistice naţionale şi internaţionale şi con-
stată că comunitatea statistică globală lucrează la 
modernizarea şi consolidarea sistemului statistic.

Anca Moţ




