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De ce educație pentru dezvoltare?

“Educația este cea mai puternică armă pe care o poți 
folosi pentru a schimba lumea.” 

Nelson Mandela

Istoria ultimelor secole dezvăluie faptul că toate națiunile lumii și-au format și organizat 
sistemul educațional conform propriilor planuri și ambiții. Cele mai multe și-au condus 
poporul după sintagma „Țara mea este mai presus decât toate celelalte”. Acest tip de 
educație insuflă oamenilor un sentiment de naționalism, care, dus la extrem, a culminat 
în cele două războaie mondiale. În aceste două mari holocausturi, nu numai drepturile 
omului și drepturile civile ale cetățenilor au fost încălcate, ci întreaga omenire a suferit 
nenorociri și cruzimi de neimaginat.`

În prezent, majoritatea liderilor lumii înțeleg cu adevărat importanța bunei înțelegeri  între 
toate națiunile lumii. Cu alte cuvinte, trebuie să fie insuflate calități precum empatia, 
cooperarea, toleranța, adaptarea și iubirea pentru aproape, în detrimentul dezvoltării 
naționalismului agresiv, pentru ca bunăvoința și prietenia să aducă pace, libertate și fericire 
întregii omeniri.

Educația pentru Dezvoltare Durabilă (EDD) determină o reorientare a educației spre 
motivarea oamenilor pentru a se responsabiliza în problemele cu care se confruntă întreaga 
planetă. Dar este mai mult decât a învăța despre dezvoltarea durabilă. Este susținută 
acumularea de cunoștințe pentru înțelegerea complexității lumii, dezvoltarea înțelegerii 
interdisciplinare, a gândirii critice, dar și a capacității de acțiune pentru a răspunde acestor 
provocări prin intermediul soluțiilor durabile. 
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Video: Tranziția de la MDG la SDG




https://www.youtube.com/watch?v=5_hLuEui6ww


Adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 

Pe 25 septembrie 2015, liderii din întreaga lume şi-au asumat în cadrul Summit-ului 
Naţiunilor Unite obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) pentru următorii 15 ani. 
Noua Agendă 2030 redefinește modul în care comunitatea internațională conlucrează 
pentru a asigura un altfel de viitor pentru oameni și planetă — unul care să aducă 
omenirea pe calea dezvoltării durabile. Deși Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) au vizat țările în curs de dezvoltare, Agenda 2030 reprezintă primul acord global 
de stabilire a unei agende de acțiune cuprinzătoare și cu vocație universală, care va 
influența toate țările, inclusiv politicile interne ale acestora.

Cu un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă, Agenda 2030 ar trebui să 
contribuie la realizarea a trei mari paşi pentru toți oamenii din toate țările: eradicarea 
sărăciei extreme, combaterea inegalităţii și nedreptăţii, precum și reglementarea 
schimbărilor climatice.

Primul vicepreședinte Frans Timmermans, responsabil pentru dezvoltarea durabilă și 
conducătorul delegației Comisiei Europene în numele președintelui Juncker, a declarat: 

În Agenda 2030, obiectivul 4.7 prevede ca, până în anul 2030, fiecare țară semnatară  
să se asigure că toți elevii dobândesc cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a 
promova dezvoltarea durabilă; inclusiv, printre altele, prin intermediul educației 
pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de 
gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea 
diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.

Educația este esențială pentru dezvoltarea sustenabilă. Educația de astăzi este decisivă 
pentru îmbunătățirea capacității conducătorilor și cetățenilor de a crea soluții pentru 
un viitor mai bun și mai sustenabil. Din păcate, fondul nostru actual de cunoștințe, 
deprinderi și experiențe în domenii variate, nu oferă soluții pentru toate problemele 
globale  contemporane, sociale și economice. Cu toate că omenirea s-a confruntat cu 
multe crize în trecut, crize pe care le-a depășit cu brio, în prezent ne confruntăm cu 

Education for Peace and Sustainable Development - Concepts, Clarity and 
Cohesion – Mahatma Ghandi Institute 

Valorile educației pentru dezvoltare sustenabilă - Earth charter
ESD Sourcebook

Delors, J. et all. 1996. Learning: The Treasure Within - UNESCO
Education for Sustainable Development Toolkit - UNESCO, 2006
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probleme mult mai mari și cu o populație în creștere. Deși am putea să învățăm din 
istorie pentru a rezolva problemele de astăzi, realitatea curentă ne demonstrează că 
noua generație va trebui să învețe pe cont propriu despre ce presupune sustenabilitatea.

Educația este cheia atât a învățării, cât și a unui viitor sustenabil

EDD este mult mai mult decât a preda cunoștințe și principii legate de sustenabilitate. 
Este educație pentru transformare socială cu scopul de a crea societăți sustenabile. 
EDD atinge fiecare aspect al educației, incluzând planificarea, dezvoltarea politicilor, 
implementarea programelor, finanțare, curriculum, predare, învățare, evaluare 
și administrare. EDD  dorește să asigure  interacțiunea coerentă între educație, 
conștientizare publică și training, având ca obiectiv crearea unui viitor mai sustenabil.

„Acest acord este un eveniment istoric și un pas important înainte în ceea ce 
privește acțiunea globală pentru dezvoltare durabilă. Sunt mândru să afirm că, 
încă de la început, Uniunea Europeană s-a angajat ferm să ajungă la un rezultat 
ambițios, cu o agendă universală pentru toate țările, sărace sau bogate, care 
integrează pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării 
durabile. Rezultatul este o realizare majoră care unește întreaga lume în jurul 
unor obiective comune pentru un viitor mai durabil. Suntem hotărâți să punem 
în aplicare Agenda 2030 și ne vom alinia politicile interne și externe pentru a 
garanta că UE își va juca rolul pe deplin.”
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De ce educație pentru dezvoltare?

Educația trebuie să ofere simultan hărți ale unei lumi aflate în continuă 
frământare, dar și busola care să ajute omenirea să își găsească drumul. 

Raportul Delors

Un bun punct de pornire pentru exprimarea valorilor EDD legate de predare și învățare 
este reprezentat de Carta Pământului (Earth Charter). Acesta este un principiu etic 
care include respect și grijă pentru comunitatea ce protejează viața, integritate 
ecologică, drepturile umane universale, respect pentru diversitate, justiție economică, 
democrație și cultura păcii. Carta Pământului, lansată în iunie 2000 la Haga, este 
produsul unui dialog intercultural universal despre scopurile și valorile comune, la care 
au participat peste 2000 de organizații reprezentând milioane de oameni. A fost utilizat 
cu succes în programe educaționale din întreaga lume pe parcursul ultimilor ani.

Contribuția Dezvoltării Durabile la Educație

Educația nu contribuie doar la dezvoltarea sustenabilă și la transformarea societății, 
deoarece există, intr-adevăr, și reversul acesteia. Sustenabilitatea îmbunătățește 
educația și are chiar potențialul de a o transforma. Având în vedere lupta țărilor și a 
comunităților cu provocările lumii moderne, însoțite de evenimentele imediate ce ne 
pot afecta viața (schimbări de climă, conflicte, crize economice), toate acestea ne fac 
să reflectăm asupra importanței și scopului educației.

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://mgiep.unesco.org/wp-content/uploads/2014/08/Concept-Paper.pdf
http://mgiep.unesco.org/wp-content/uploads/2014/08/Concept-Paper.pdf
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/guidebookrom%5B1%5D.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf
http://www.unesco.org/delors/
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/img/02_earthcharter.pdf
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Europa în lume

Educație

Femei și fete
Sănătate

Pace și securitate

Creștere ecologică și 
durabilă, locuri de muncă 
decente și întreprinderi

Copii și tineret

Ajutor umanitar

Demografie și migrație
Siguranță alimentară

Dezvoltare durabilă și 
combaterea schimbărilor 
climatice

Drepturile omului și 
guvernanța

UE după temă
Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului 

CE - Ajutor umanitar și protecție civilă 
CE - Serviciul European de Acțiune Externă

Granturi 
Proceduri de ofertare (achiziții publice)

Sinteze ale legislației UE privind ajutorul 
umanitar

Finanțarea Dezvoltării Durabile după 2015
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Video: Anul European pentru Dezvoltare 2015
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 Dezvoltarea durabilă și Uniunea Europeană

EU Aid Volunteers

Inițiativa EU Aid Volunteers (2014-2020) va 
permite unui număr de 18 000 de europeni 
să participe la proiecte de voluntariat 
finanțate de UE peste tot în lume. Până la 
finalizarea programului:
• aproximativ 4 000 de persoane vor 

fi pregătite și detașate de organizații 
umanitare în țări afectate de dezastre

• 4 000 de voluntari și membri ai ONG-
urilor vor beneficia de formare și de 
măsuri de consolidare a capacităților

• 10 000 de voluntari on-line vor sprijini 
proiecte în țările lor de origine.

1.  Despre inițiativa EU Aid Volunteers

2.  Cum să devii Voluntar EU Aid
3. Cum să devii organizație de trimitere/
primire

Oportunitate!

Organizațiile din întreaga lume se pot 
certifica pentru a deveni organizații de 
trimitere sau de găzduire.

Ajutor umanitar și protecție civilă

Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine 
victimele dezastrelor naturale și provocate 
de om în întreaga lume. Ea ajută anual peste 
120 de milioane de persoane. Alături de 
statele sale membre, UE este cel mai mare 
donator de ajutor umanitar din lume.

UE intervine în toate zonele majore de 
conflict, precum și în țări care se confruntă 
cu instabilitatea postconflict. Scopul său este 
acela de a salva vieți, de a ușura suferința și 
de a proteja integritatea și demnitatea celor 
afectați.

Operațiunile de asistență derulate de UE sunt 
coordonate de Direcția Ajutor Umanitar și 
Protecție Civilă a Comisiei Europene  (ECHO). 
Ajutorul este direcționat prin intermediul a 
peste 200 de organizații și agenții partenere 
de pe teren

Anul European pentru Dezvoltare
2015 reprezintă un an special pentru dezvoltare. 
Este primul An european dedicat acțiunilor externe 
ale Uniunii și rolului pe care îl joacă Europa în lume. 
Organizațiile europene pentru dezvoltare au șansa 
unică de a demonstra angajamentul Europei față 
de eradicarea sărăciei la nivel global și de a încuraja 
mai mulți europeni să se implice în acțiuni de 
dezvoltare. 

2015 este, de asemenea, anul în care ar fi trebuit 
îndeplinite obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 
asupra cărora s-a convenit  în anul 2000 și în care 
comunitatea internațională va stabili viitorul cadru 
global pentru eradicarea sărăciei și realizarea 
dezvoltării durabile. #AED 2015 Ajutor umanitar




http://europa.eu/pol/hum/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/AFET/home.html
http://ec.europa.eu/echo/index_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7OhcYmqnmdI
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/themes/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/news/eu-aid-volunteers-first-call-proposals-deployment-open_en
http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/eu-aid-volunteers-how-it-works-practice-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/eu-aid-volunteers-how-it-works-practice-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/echo/files/infographics/infographic_euaidvolunteers_wecareweact_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/infographics/infographic_euaidvolunteers_wecareweact_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/infographics/infographic_euaidvolunteers_wecareweact_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/infographics/infographic_euaidvolunteers_wecareweact_en.pdf#view=fit
https://europa.eu/eyd2015/ro
https://europa.eu/eyd2015/ro
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-august-op_ro.pdf


#AED 2015 Copii și tineret

ȘTIAȚI CĂ?
... în ciuda dificultăților 
economice, majoritatea (52%) 
cetățenilor UE sunt de părere 
că ajutoarele pentru dezvoltare 
ar trebui majorate pentru a 
atinge nivelurile promise de 
0,7% din VNB-ul Uniunii, iar 15 
% consideră chiar că ar trebui 
să depășească aceste niveluri? 
Consultați în cadrul unui 
sondaj Eurobarometru recent, 
majoritatea cetățenilor UE 
consideră că eradicarea sărăciei 
din țările în curs de dezvoltare 
contribuie la o lume mai pașnică 
și mai echitabilă (74%), dar 
este în același timp în interesul 
UE (78%). Europenii înțeleg 
interdependența tot mai mare 
din lumea în care trăim, atât 
între țări, cât și între politici.

* asigurarea că toți bărbații și femeile, în special 
cei săraci și vulnerabili, au drepturi egale la 
resurse economice cât și acces la servicii de 
bază, dreptul de proprietate asupra pământului 
și alte forme de proprietate, moștenire, resurse 
naturale, noi tehnologii servicii financiare, inclusiv 
microfinanțare; 

* întărirea rezilienței celor săraci și celor în 
situații vulnerabile și reducerea expunerea lor și 
vulnerabilitatea la evenimente extreme de climat și 
alte șocuri și dezastre sociale și economice; 

* asigurarea unei mobilizări semnificative de 
resurse din diverse surse, inclusiv cooperare sporită 
pentru dezvoltare, cu scopul de a asigura  mijloace 
adecvate și previzibile pentru dezvoltarea statelor, 
în special cele mai puțin dezvoltate, pentru a 
implementa programe și politici cu scopul de a pune 
capăt sărăciei în toate formele ei; 

* crearea de cadre de politici puternice la nivele 
naționale, regionale și intenraționale, bazate pe 
strategii de dezvoltare ce sprijină săracii și sunt 
sensibile la gen, cu scopul de a sprijini investiții 
accelerate în acțiuni de eradicare a sărăciei.

Eliminarea sărăciei în toate formele sale pe tot globul
Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una din cele mai mari 
provocări cu care se confruntă umanitatea. Deși numărul persoanelor care 
trăiesc în sărăcie extremă a scăzut cu mai mult de jumătate – de la 1,9 
miliarde în 1990 până la 836 milioane în 2015 – prea multe persoane încă 
mai au probleme cu satisfacerea necesităților de bază.

La nivel global, mai mult de 800 milioane de oameni trăiesc cu mai puțin 
de $1,25 pe zi; mulți nu au acces la mâncare normală, apă de băut curată și 
canalizare. Creșterea economică rapidă în așa țări ca China și India a ajutat 
milioane de oameni să iasă din sărăcie, însă progresul nu este stabil încă. 
În mod disproporționat, femeile sunt mai sărace ca bărbații, din cauza 
accesului inegal la lucru plătit, educație și proprietate.

De asemenea, progresul a fost limitat în alte regiuni, cum sunt Asia de Sud, 
Africa sub-Sahariană, ceea ce reprezintă 80% din totalul global al populației 
care trăiește în sărăcie extremă. Se așteaptă ca această rată să crească, din 
cauza pericolelor noi cauzate de schimbările climatice, conflictele armate și 
insecuritatea alimentară.

Obiectivul pentru 2030 presupune: 

* eradicarea sărăciei extreme pe toată suprafața globului; 

* reducerea la jumătatea a numărului de persoane de toate vârstele care 
trăiesc în sărăcie sub toate accepțiunile ei; 

* implementarea de sisteme sociale specifice fiecărei țări care să acopere 
nevoile celor săraci și vulnerabili; 
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Fără sărăcie

©Shutterstock

Programul de dezvoltare al Națiunilor Unite
Banca Mondială

Fondul ONU pentru copii
Fondul Monetar Internațional

Platforma europeană de combatere a sărăciei și 
a excluziunii sociale

RESURSE

Produsul intern brut și dimensiunea populației
Eurostat 2015 - pag. 46

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-july-op_ro.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unicef.org/
http://www.imf.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf
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Zero foame

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare și 
îmbunătățirea nutriției, precum și promovarea agriculturii 
durabile 
Creșterea economică rapidă și productivitatea agricolă sporită din ultimele două 
decenii a dus la o scădere a ratei populației subnutrite cu aproape jumătate. Multe 
țări în curs de dezvoltare, care au suferit din cauza foametei, pot acum să satisfacă 
necesitățile nutriționale ale celor mai vulnerabile grupuri. Asia Centrală și de Est, 
America Latină și Caraibele au înregistrat un progres mare la eradicarea foametei 
extreme. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul de a pune capăt tuturor formelor de 
foamete și malnutriție până în anul 2030, asigurând: 

* toți oamenii, în special copiii și grupurile cele mai vulnerabile, au acces la mâncare 
și nutriție suficientă pe tot parcursul unui an; 

* sfârșitul tuturor formelor de malnutriție, atingerea țelului internațional stabilit 
de comun acord asupra subponderabilității copiilor sub 5 ani și adresarea nevoilor 
nutriționale ale fetelor, femeilor gravide și celor care alăptează și ale vârstnicilor;

* dublarea productivității agricole și a veniturilor producătorilor de alimente la 
scară mică, în special femei, popoare indigene, familii de fermieri, păstori și pescari;

* siteme sustenabilie de producție alimentară și practici agricole ce sporesc 
productivitatea, care ajută la întreținerea ecosistemelor, întăresc capacitatea de 
adaptare la schimbările climatice, și care îmbunătățesc progresiv calitatea solului.

* menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor cultivate și animalelor 
de fermă și a speciilor sălbatice înrudite, inclusiv prin bănci  de semințe și plante 
gestionate eficient la nivel național, regional și internațional;

* creșterea investițiilor, inclusiv prin cooperare 
internațională sporită, în infrastructura rurală, 
cercetarea agricolă, dezvoltare tehnologică în 
special în cel mai puțin dezvoltate țări;

* ajustarea practicilor de comerț pe piețele agricole, 
inclusiv prin eliminarea exportului subsidiar;

* adoptarea de măsuri pentru a asigura buna 
funcționare a piețelor de bunuri alimentare.

Inițiativa UE pentru oprirea risipei de alimente

În UE se risipesc anual aproximativ 100 de milioane 
tone de alimente. Acest număr ar putea ajunge la 
120 până în 2020.

Cu toate că în multe state încă este prezentă 
foametea, la nivel global se risipesc anual o treime 
din alimentele produse pentru consum uman.
Comisia Europeană invită toți cetățenii să își asume 
un rol activ în oprirea risipei de alimente și pune 
la dipoziție o serie de materiale cu sfaturi utile și 
bune practici. Ex: 10 sfaturi pentru oprirea risipei 
de alimente.

ȘTIAȚI CĂ?
... numărul persoanelor care 
trăiesc în condiții de sărăcie 
extremă s-a redus cu mai mult de 
jumătate în raport cu anul 1990? 
Potrivit definiției internaționale, 
se vorbește despre sărăcie 
extremă în cazul persoanelor 
care trăiesc cu mai puțin de 1,25 
dolari pe zi. Numărul celor aflați 
sub acest prag a scăzut cu 700 
de milioane începând din 1990. 
Mai sunt însă multe de făcut: 
1,2 miliarde de persoane trăiesc 
în prezent în condiții de sărăcie 
extremă, iar o persoană din opt 
nu are suficientă mâncare.

... 500 de milioane de ferme 
mici din lume, încă irigate de 
ploaie, asigură pîna la 80% din 
alimentele consumate în mare 
parte din lumea dezvoltată.

Fondul internațional pentru dezvoltare Agricolă
Organizația pentru Mâncare și Agricultură

Programul Mondial pentru Mâncare
UNICEF – Nutriție

Provocarea Zero Foamete
Gândește.Mănâncă.Economisește. Redu 

amprenta ta de mâncare.
Politici UE - Siguranța alimentară

RESURSE
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Siguranța alimentară

Video: Provocarea Zero foamete
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Asigurarea sănătății și a stării de bine – fizic, psihic și 
social - pentru toți 
De la adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, s-au înregistrat 
realizări istorice pe reducerea ratei mortalității copiilor, îmbunătățirea 
sănătății mamei și combaterea HIV/SIDA, a malariei și a altor boli. Din anul 
1990 s-a înregistrat o reducere de peste 50% a deceselor copiilor care pot 
fi prevenite pe plan global. Mortalitatea maternă, de asemenea, a scăzut cu 
45% pe plan mondial. Infecțiile noi de HIV/SIDA au scăzut cu 30% în perioada 
2000 – 2013 și mai mult de 6,2 milioane de vieți au fost salvate de malarie.

În pofida acestui progres incredibil, peste 6 milioane de copii încă decedează 
până a împlini vârsta de cinci ani în fiecare an. 16.000 de copii decedează 
în fiecare zi de boli care pot fi prevenite, cum sunt rujeola și tuberculoza. 
În fiecare zi, sute de femei decedează în timpul sarcinii sau din cauza 
complicațiilor la naștere, iar în regiunile în curs de dezvoltare, doar 56% din 
nașteri în regiunile rurale sunt monitorizate de profesioniști cu experiență. 
SIDA este cauza principală a deceselor adolescenților din Africa sub-
Sahariană, o regiune încă destul de devastată de epidemia HIV.

Aceste decese pot fi evitate prin prevenire și tratament, educare, campanii 
de imunizare, precum și servicii de sănătate sexuală și reproductivă.  
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un angajament ambițios de a pune 
capăt epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malaria și alte boli transmisibile 
până în anul 2030. Scopul este obținerea unei acoperiri universale cu servicii 
medicale și oferirea accesului la medicamente și vaccine sigure și efective 
pentru toți. Susținerea cercetărilor și dezvoltărilor în domeniul vaccinării 
este o parte esențială a acestui proces, precum și oferirea accesului la 
medicamente accesibile pentru consumatori.

UE și cooperarea multilaterală pe teme de 
sănătate
UE sprijină Organizația Mondială a Sănătății (OMS), 
autoritatea de referință în materie de sănătate 
globală din cadrul sistemului Națiunilor Unite.

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE 
țărilor terțe este concepută astfel încât să reducă 
inegalitățile în materie de sănătate și să amelioreze 
coeziunea socială. Cum? Prin extinderea accesului 
la servicii de sănătate de calitate și îmbunătățirea 
protecției împotriva cheltuielilor excesive în 
domeniul sănătății.

UE ajută țările beneficiare să dezvolte politici 
naționale în domeniul sănătății și să-și consolideze 
sistemele de sănătate asigurând personal medical 
mai calificat, finanțare și medicamente sigure și 
eficiente la prețuri accesibile.

Valoarea asistenței acordate de UE este de 50 de 
miliarde EUR/an, adică 56% din ajutorul public 
global, fapt care face ca UE să fie de departe cel mai 
mare donator din lume.

UE sprijină atât țări individuale, cât și inițiative 
globale precum Fondul global de luptă împotriva 
HIV/SIDA, tuberculozei și malariei și Alianța globală 
pentru vaccinuri și imunizare (GAVI).

Pe măsură ce oamenii călătoresc din ce în ce mai des 
în alte țări, crește riscul de:

- răspândire a bolilor și a agenților patogeni noi

- răspândire a agenților patogeni rezistenți la 
medicamente

- bioterorism și dispersie accidentală de agenți 
patogeni.

Pentru a fi siguri că suntem pregătiți corespunzător 
pentru astfel de amenințări la adresa sănătății, UE 
colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății și 
cu țările G7, în cadrul Inițiativei pentru securitatea 
sanitară globală. 

ȘTIAȚI CĂ?
... în ultimul deceniu, datorită 
sprijinului acordat de Uniunea 
Europeană prin AOD, în perioada 
2004-2012: 

* au fost construite, renovate 
sau echipate peste 8 500 de 
centre de sănătate;

* 18,3 milioane de copii au fost 
vaccinați împotriva rujeolei;

* peste 7,5 milioane de nașteri 
au fost asistate de personal 
medical;

* au fost efectuate aproape 
17 milioane de consultații în 
domeniul sănătății reproducerii.
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Sănătate și stare de bine

Organizația Mondială pentru Sănătate
Programul ONU împotriva SIDA

Parteneriatul Global împotriva malariei
Fondul ONU pentru populare

Parteneriatul împotriva tuberculozei
Direcția de sănătate publică UE

Accesul la Servicii medicale în Europa pe timp 
de criză

RESURSE
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Educație de calitate

Asigurarea unei educații incluzive și echitabile, de calitate 
și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru 
toți 
Din anul 2000, s-a înregistrat un progres enorm în realizarea țintei legate de 
învățământul primar universal. Rata totală de înmatriculare în regiunile în curs de 
dezvoltare a atins 91% în anul 2015, iar numărul de copii neîncadrați în școli, la nivel 
mondial, a scăzut cu aproape jumătate. De asemenea, s-a înregistrat o creștere 
dramatică a ratei de alfabetizare. Acum, ca niciodată, tot mai multe fete merg la 
școală. Acestea sunt succese remarcabile.

De asemenea, progresul a fost încetinit de provocări dure în țările în curs de 
dezvoltare, datorate nivelului înalt de sărăcie, conflictelor armate și altor situații 
extreme. În Asia de Vest și Africa de Nord, conflictul armat permanent a dus la 
creșterea numărului de copii care nu merg la școală. Aceasta este o tendință 
îngrijorătoare. Deși Africa sub-Sahariană a înregistrat cel mai mare progres din 
toate regiunile în curs de dezvoltare în ceea ce privește școlarizarea copiilor în 
școala primară – de la 52% în anul 1990 până la 78% în 2012 – mai există încă multe 
inegalități semnificative. Probabilitatea este de patru ori mai mare ca copiii din cele 
mai sărace familii să nu fie școlarizați, comparativ cu copiii din familiile cele mai 
bogate. Inegalitățile dintre regiunile rurale și urbane rămân înalte.

Asigurarea unei educații incluzive și de calitate pentru toți reafirmă încrederea 
că educația este una dintre cele mai puternici și demonstrate promotoare ale 
dezvoltării durabile. 

Obiectivul pentru 2030 presupune:

* asigurarea că toți baieții și fetele absolvă o școală primară echitabilă și de calitate 
și educație secundară care să conducă la rezultate practice de învățare și au acces la 

pregătire preprimară;

* asigurarea accesului pentru toți bărbații și femeile 
la educație de calitate în domeniul tehnic, vocațional 
sau terțiar, inclusiv universitar;

* sporirea substanțială a numărului de tineri și 
adulți care au competențe relevante, inclusiv tehnici 
și vocaționale, pentru angajare, locuri de muncă 
decente și antreprenoriat;

* asigurarea accesului egal la toate nivelele de 
educație și formare vocațională pentru toate 
persoanele aflate în situații vulnerabile;

* toți tinerii și un număr substanțial de adulți să fie 
alfabetizați;

* ca oamenii să capete cunoștințele și competențele 
necesare pentru atingerea unui nivel de viață 
sustenabil, drepturi umane, egalitate de gen, o 
cultură a păcii, cetățenie globală și o apreciere a 
diversității culturale;

* sporirea burselor de studii disponibile pentru  
țările în curs de dezvoltare, pentru înscriere în 
educație superioară;

* o creștere subtanțială a numărului de profesori 
calificați, în special în țări sub-dezvoltate.

ȘTIAȚI CĂ?

... încă mai există, în întreaga 
lume, 58 de milioane de copii 
care nu au acces la învățământul 
primar? Aceasta înseamnă că 
ne aflăm la mare distanță de 
atingerea obiectivului nostru în 
acest domeniu (educație primară 
pentru toți). În ritmul actual, 
fetele sărace din Africa rurală 
vor avea acces la învățământul 
primar de-abia în 2086.

... datorită sprijinului acordat de 
Uniunea Europeană, în ultimii 10 
ani: 

* 14 milioane de copii au fost 
înscriși în învățământul primar;

* 1,2 milioane de învățători 
au beneficiat de programe de 
formare;

* 37 000 de școli au fost 
construite/reabilitate;

* peste 300 000 de fete au 
fost înscrise în învățământul 
secundar

#AED 2015 
Educație

Organizația Educativă, Științifică și Culturală ONU
Educația Globală Prima Inițiativă

Fondul ONU pentru populare: Educație sexuală  
completă

Strategia UE pentru tineret
Sistemul european de credite pentru educație și 

formare profesională
Politici UE - Educație, Formare, Tineret și Sport

RESURSE

UE și Educația
Directoratul General pentru 
Educație și cultură  este ramură 
executivă a Uniunii responsabilă 
pentru politica pe educație, cultură, 
limbi, tineret și sport. Directoratul 
sprijină aceste domenii printr-o 
varietate de proiecte și programe, 
dintre care menționăm Europa 
Creativă și Erasmus+.
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Egalitate de gen

Realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor 
femeilor și fetelor 
Abilitarea femeilor și promovarea egalității de gen sunt critice pentru 
accelerarea dezvoltării durabile. Eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei și fete nu este doar un drept de bază al omului, ci și un efect 
multiplicator în toate domeniile de dezvoltare.

Din anul 2000, PNUD, împreună cu partenerii noștri ONU și restul comunității 
globale, au decis că egalitatea de gen va fi o prioritate în activitatea lor și au 
fost observate deja unele succese remarcabile. Mai multe fete frecventează 
acum școala în comparație cu 15 ani în urmă, iar majoritatea regiunilor 
au obţinut paritatea de gen în învățământul primar. Femeile constituie în 
prezent 41% din lucrători plătiți în afara agriculturii, în comparație cu 35% 
în anul 1990.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să:

* pună capăt tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor de 
pretutindeni;

* pună capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor în sfera publică 
și privată, inclusiv turismul sexual și alte tipuri de exploatare;

* elimine toate practicile nocive cum ar fi căsătoriile premature și forțate și 
mutilarea genitală feminină;

*recunoașterea și valorizarea muncii casnice prin acordarea de servicii 
publice, politici de protecție socială și promovarea responsabilității 
domestice comune;

* asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și oportunități egale 

ȘTIAȚI CĂ?
... în ciuda dificultăților 
economice, majoritatea (52%) 
cetățenilor UE sunt de părere 
că ajutoarele pentru dezvoltare 
ar trebui majorate pentru a 
atinge nivelurile promise de 
0,7%  din VNB-ul Uniunii, iar 
15% consideră chiar că ar trebui 
să depășească aceste niveluri? 
Consultați în cadrul unui 
sondaj Eurobarometru recent, 
majoritatea cetățenilor UE 
consideră că eradicarea sărăciei 
din țările în curs de dezvoltare 
contribuie la o lume mai pașnică 
și mai echitabilă (74%), dar 
este în același timp în interesul 
UE (78%). Europenii înțeleg 
interdependența tot mai mare 
din lumea în care trăim, atât 
între țări, cât și între politici.

UE și egalitatea de gen

Strategia pentru egalitate între femei și bărbați 
(2010-2015) este un cadru de lucru cuprinzător prin 
care Comisia se angajează să promoveze egalitatea 
de gen în toate politicile sale. 

Strategia evidențiază contribuția egalității de gen 
la creșterea economică și dezvoltarea durabilă și 
sprijină implementarea dimensiunii de egalitate de 
gen în Strategia Europa 2020. Aceasta se bazează pe 
prioritățiile din Carta Femeilor și pe experiența Foii 
de parcurs pentru egalitate între femei și bărbați.

Progresul este prezentat în fiecare an în Raportul 
asupra Egalității între femei și bărbați.

Din 2014 Comisia Europeană finanțează proiecte 
ce promovează principiul egalității de gen prin 
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie și 
Programul Justiție.

Portalul ONU - Femei
Campania El pentru Ea

Campania UNITE pentru stoparea violenței 
împotriva femeii

Fondul pentru Populare ONU - Egalitate de Gen
Comisia Europeană - Egalitate de Gen

RESURSE

de conducere la toate nivelele de decize în viața 
politică, economică și publică;

* asigure accesul la dreptul la sănătate reproductivă 
în acord Programul de Acțiune al Conferinței asupra 
Populației și DEzvoltării și Platforma Beijing pentru 
Acțiune;

* asumarea de reforme care să dea femeilor drepturi 
egale la resurse economice, la proprietăți, servicii 
financiare, moșteniri și resurse naturale, în acord cu 
legile naționale;

* să sporească utilizarea tehnologiei de asistare, în 
special IT, pentru promovarea și abilitarea femeilor;

* adoptarea și întărirea politicilor și legislației pentru 
promovarea egalității de gen și abilitării tuturor 
femeilor și fetelor la toate nivelele.
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Apă curată și igienă

Asigurarea accesului la apă și canalizare pentru toți 
Deficitul de apă afectează mai mult de 40% din populația lumii, o cifră 
alarmantă care se presupune că va crește o dată cu creșterea temperaturilor 
globale, ca o consecință a schimbărilor climatice. Deși 2,1 miliarde de 
oameni au obținut acces la apă și canalizare îmbunătățită din anul 1990, 
scăderea cantității de apă potabilă sigură este o problemă majoră, cu un 
impact asupra fiecărui continent.

În anul 2011, 41 de țări au trecut prin experiențe legate de micșorarea 
volumului de apă; zece din ele aproape că și-au epuizat sursele de apă 
potabilă regenerabile și trebuie să se bazeze pe surse non-convenționale. 
Creșterea secetei și defrișării deja exacerbează aceste tendințe. Până în 
anul 2050, se prognozează că cel puțin unul din patru oameni va fi probabil 
afectat de deficitul recurent de apă.

Asigurarea accesul universal la apă potabilă sigură și accesibilă din punct 
de vedere financiar pentru toate persoanele până în anul 2030 cere ca să 
investim într-o infrastructură adecvată, să oferim instalații sanitare și să 
încurajăm igiena la fiecare nivel. Protejarea și restaurarea ecosistemelor 
legate de apă, cum sunt pădurile, munții, zonele umede și râurile sunt 
esențiale, dacă vrem să reducem deficitul de apă. Este necesară o cooperare 
internațională mai mare pentru a încuraja tehnologiile de eficientizare și 
tratare a apei în țările în curs de dezvoltare.

Obiectivul pentru 2030 include:

* acces universal și echitabil la apă curată și convenabilă pentru toți;

* acces la salubritate și igienă pentru toți și asigurarea instalațiilor sanitare 
pentru ca nimeni să nu mai fie forțat să-și facă nevoile fiziologice în aer liber, 

cu atenție specială pentru nevoile femeilor și fetelor 
aflate în situații vulnerabile;

* îmbunătățirea calității apei prin eliminarea 
poluării, eliminarea descărcării deșeurilor și a 
substanțelor chimice periculoase, reducerea la 
jumătate a proporției de apă menajeră netratată și 
sporirea substanțială a reciclării și refolosirii apei;

* folosirea eficientă a apei în toate sectoarele și 
asigurarea extragerilor sustenabile și rezervelor de 
apă proaspătă pentru a adresa raritatea apei și a 
reduce substanțial numărul de oameni ce suferă din 
această cauză;

* implementarea sistemelor integrate de 
management al apei la toate nivelele, inclusiv prin 
cooperare tranfrontalieră acolo unde e nevoie;

* protejarea și restaurarea ecosistemelor în legătură 
cu apa, inclusiv, munți, păduri, mlaștini, râuri, 
acvifere și lacuri, până în 2020;

* extinderea cooperării internaționale și 
consolidarea capacității pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare în activități și programe legate 
de apă și salubritate inclusiv colectarea apei, 
desalinizarea, eficiența apei, tratamentul apei 
menajere, tehnologii de reciclare și reutilizare;

* sprijinirea participării comunităților locale la 
îmbunătățirea gestionării apei și salubrtății.

ȘTIAȚI CĂ?

... în ultimul deceniu, datorită 
finanțării UE, aproape 14 
milioane de elevi au putut 
urma cursurile școlii primare, 
peste 70 milioane de persoane 
au fost conectate la rețele mai 
bune de apă potabilă și peste 
7,5 milioane de femei au fost 
asistate la naștere de personal 
calificat, ceea ce a dus la salvarea 
vieții a numeroase mame și 
nou-născuți. Acestea sunt doar 
câteva din modalitățile prin 
care UE contribuie la atingerea 
obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului, dar mai sunt încă 
multe de făcut pentru a eradica 
sărăcia.

Portalul ONU - Apa
Portalul UNESCO - Apa

Publicația ”Nu putem aștepta”
Fișe informative asupra apei și dezvoltării durabile

Activitatea UE în domeniul apei și salubrității
Ziua mondială a toaletei - 19 noiembrie

RESURSE

Right2Water - Inițiativa cetățenească europeană
Sub titlul ”Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! 
Apa este un bun public și nu o marfă!” 1.884.790 de cetățeni 
europeni au solicitat în decembrie 2013 Comisiei Europene, 
prin mecanismul inițiativei cetățenești, să propună o 
legislație de implementare a dreptului omului la apă și 
salubritate. 

În septembrie 2014 Comisia a răspuns printr-o comunicare 
ce anunța o serie de acțiuni în domeniul apei și salubrității.

În Planul de lucru al Comisiei pentru 2015 a fost inclusă o 
evaluare a Directivei privind apa potabilă, cu referire directă 
la inițiativa cetățenească Right2Water.
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http://www.right2water.eu/ro
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http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/press-pack-eu-work-water-sanitation-20120307_en.pdf
http://www.un.org/en/events/toiletday/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/RO/1-2014-177-RO-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm


ȘTIAȚI CĂ?

... UE va sprijini țările în curs de 
dezvoltare pentru asigurarea 
accesului la energie pentru 500 
de milioane de oameni până în 
2030 .

... Prin programul Energie 
Durabilă pentru Toți (Sustainable 
Energy for All - SE4ALL), UE 
va aloca 3,5 miliarde de euro 
până în 2020 pentru sectorul 
energetic; această contribuție 
ar trebui să mobilizeze investiții 
în energie de până la 30 de 
miliarde de euro în țările în curs 
de dezvoltare.

... Prin inițiativa ElectriFI, UE 
va continua să sprijine energia 
regenerabilă și durabilă în țările 
în curs de dezvoltare; valoarea 
totală a investițiilor din partea 
UE va ajunge la 270 de milioane 
de euro până în 2017.

Cota de energie regenerabilă din 
consumul total de energie pe țară, 
2004 - 2013 / Eurostat 2015 p. 220 

Uniunea energetică la nivel european
Comisia Europeană a lansat inițiative în vederea 
creării unei uniuni europene a energiei. Aceasta 
le va oferi cetățenilor și întreprinderilor din UE 
posibilitatea de a avea acces la energie sigură, 
ecologică și la prețuri abordabile.

Uniunea energiei va permite Europei să adopte o 
poziție unitară cu privire la chestiunile energetice 
globale. 

Obiectivele UE privind energia

* 2020 - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990

* 2020 - 20% din energie din surse regenerabile

* 2020 - creșterea cu 20% a eficienței energetice

* 2030 - reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră

* 2030 - cel puțin 27% din energia UE va fi obținută 
din surse regenerabile

* 2030 - sporirea eficienței energetice cu 27-30%
* 2030 - atingerea unui nivel de interconectare 
electrică de 15% (mai exact, 15% din energia 
electrică produsă într-o țară din UE va putea fi 
transportată către alte state membre)
* 2050 - Se dorește o reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu 
nivelurile din 1990. Foaia de parcurs Perspectiva 
energetică 2050 arată cum se poate realiza acest 
lucru.

Finanțare pentru proiecte europene în domeniul 
energiei

Apeluri pentru expresie de interes

Apeluri pentru licitații

Granturi
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Inițiativa Energie Durabilă pentru toți
UNDP Mediu și Energie

UNIDO Energie și Schimbări Climatice
UE după temă - Energie

Comisia Europeană - Energie
Publicație 2013 – trenduri în energie, transport și 
emisii de gaze cu efect de seră pînă în 2050 în UE

The Guardian - Energie regenerabilă

RESURSE

Asigurarea accesului tuturor persoanelor la energie 
accesibilă, de încredere, durabilă și modernă 
În perioada 1990 - 2010, numărul de persoane cu acces la electricitate a 
crescut cu 1,7 miliarde, iar populația globală continuă să crească, prin 
urmare, cererea pentru energie ieftină va spori. O economie globală bazată 
pe combustibili fosili și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră afectează 
drastic sistemul nostru climateric, ceea ce are un impact vizibil asupra 
fiecărui continent.

Totuși, a apărut o nouă orientare pentru a încuraja sursele de energie 
alternativă, iar în anul 2011, energia regenerabilă reprezenta peste 20% din 
totalul energiei generate pe glob. Chiar și așa, una din cinci persoane nu are 
acces la electricitate.

Asigurarea accesului universal la electricitate accesibilă până în anul 
2030 înseamnă investirea în surse de energie ecologică, cum sunt energia 
solară, eoliană și termală. Adoptarea standardelor cost-efective pentru un 
număr mai larg de tehnologii va reduce, de asemenea, consumul global de 
electricitate în clădiri și industrii cu 14%. 

Obiectivul global pentru 2030 include:

* asigurarea accesului universal la servicii convenabile, sigure și moderne;

* sporirea substanțială a procentului de energie regenerabilă în mixul global;

* dublarea progresului în creșterea eficienței energetice;

* sporirea cooperării internaționale în domeniul energiei curate;

* extinderea infrastructurii și actualizarea tehnologiei pentru funrnizarea de 
servicii energetice durabile în țările aflate în curs de dezvoltare.
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Energie accesibilă și curată

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf
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http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/call-expressions-interest
http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/grants
http://www.se4all.org/
http://www.undp.org/energyandenvironment/
http://www.unido.org/index.php?id=o71841
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2050_update_2013.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2050_update_2013.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2050_update_2013.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2050_update_2013.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2050_update_2013.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
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Muncă decentă și creștere economică

Promovarea creșterii economice incluzive și durabile, 
a ocupării forței de muncă și a muncii decente pentru 
toate persoanele 
Pe parcursul ultimilor 25 de ani, numărul de angajați care trăiesc în condiții 
de sărăcie extremă a scăzut drastic, în pofida impactului de lungă durată 
a crizei economice din 2008-2009. În țările în curs de dezvoltare, clasa de 
mijloc constituie acum mai mult de 34% din numărul total de angajați – o 
cifră care aproape s-a triplat în perioada 1991 - 2015.

Totuși, deși economia globală continuă să-și revină, observăm o creșterea 
mai lentă, care sporește inegalitățile, iar ocuparea forței de muncă nu se 
extinde destul de rapid, pentru a ține pasul cu forța de muncă în creștere. În 
conformitate cu Organizația Internațională a Muncii, peste 204 de milioane 
de oameni sunt șomeri în anul 2015.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să încurajeze creșterea 
economică durabilă prin realizarea nivelelor înalte de productivitate și prin 
inovații tehnologice. Promovarea politicilor care încurajează antreprenoriatul 
și crearea locurilor de muncă sunt cheia succesului, precum și măsuri 
efective de eradicare a muncii forțate, sclaviei și a traficului de ființe umane. 
Ținând cont de aceste ținte, obiectivul este obținerea ocupării forței de 
muncă productive și depline, precum și muncă decentă pentru toate femeile 
și bărbații până în anul 2030.

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în UE

Responsabilitatea pentru politica socială și de 
ocupare a forței de muncă le revine, în primul rând, 
administrațiilor naționale. Finanțarea UE sprijină și 
completează eforturile acestora.

Programe de finanțare europeană

* Fondul social european (FSE)

* Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

* Fondul de ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane (FEAD)

* Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și 
inovare socială (EaSI), care include:

 * PROGRESS

 * EURES

 * Microfinanțare și antreprenoriat social

ȘTIAȚI CĂ?
... Tanzania: programul de sprijin 
pentru comerț și agricultură 
a ajutat industriile ceaiului și 
cafelei să își îmbunătățească 
standardele de calitate, ceea ce a 
facilitat exporturile și a permis o 
creștere a productivității cu 50%. 
În consecință, a crescut accesul 
la piețele internaționale, iar 
venitul net al micilor agricultori 
s-a majorat cu cel puțin 20%

… Africa, Zona Caraibilor, 
Pacific (ACP): programul de 
microfinanțare ACP-UE a sprijinit 
instituțiile de microfinanțare din 
zone izolate, în 12 țări din Africa 
Subsahariană și în Haiti. Ca 
urmare, 120 000 de clienți noi 
din zonele rurale au beneficiat 
de un acces mai bun la servicii 
financiare.

… Paraguay: programul de 
integrare economică finanțat 
de UE a susținut crearea unui 
„ghișeu unic pentru exporturi”, 
ceea ce a redus de la 40 de zile 
la 50 de minute timpul total 
necesar îndeplinirii procedurilor 
administrative pentru exportul 
de carne și a crescut numărul 
întreprinderilor exportatoare cu 
500%, începând din 2004.

... Conform Eurostat, în 2012 
UE a fost între primele 6 locuri 
în lume la capitolul Cercetare și 
dezvoltare, fiind încă la distanță 
față de procentul de 3% impus 
prin Strategia 2020. 

Organizația Internațională a Muncii
Programul ONU pentru Dezvoltare

Comisia Europeană - Ocuparea forței de muncă, 
afaceri sociale și incluziune

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în 
Muncă

RESURSE

#AED 2015 
Creștere ecologică și durabilă. 
Locuri de muncă decente și 
întreprinderi
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Industrie, inovație şi infrastructură

Construirea unei infrastructuri puternice, promovarea 
industrializării durabile și stimularea inovațiilor 
Investiţiile substanțiale în infrastructură și inovații reprezintă promotorul 
crucial al creșterii și dezvoltării economice. Deoarece mai mult de jumătate 
din populația lumii locuiește în orașe, transportul în masă și energia 
regenerabilă devin din ce în ce mai importante, la fel ca și dezvoltarea noilor 
industrii, tehnologiilor informaționale și comunicaţiilor.

Progresul tehnologic este de asemenea cheia găsirii soluțiilor durabile 
pentru provocările economice și de mediu, cum sunt oferirea noilor locuri de 
muncă și promovarea eficienței energetice. Promovarea industriilor durabile 
și investiţiile în cercetarea științifică și inovații sunt metode importante de 
facilitare a dezvoltării durabile.  

Mai mult de 4 miliarde de oameni încă nu au acces la Internet, și 90% sunt 
din țările în curs de dezvoltare. Eliminarea decalajului digital este crucială 
pentru asigurarea accesului egal la informații și cunoștințe, iar în consecință, 
va stimula inovațiile și antreprenorialul.

Obiectivul pentru 2030 include:

* promovarea industrializării durabile, cu o creștere semnificativă în domeniul 
locurilor de muncă și PIB, în special în țările cel mai slab dezvoltate;

* sporirea accesului întreprinderilor la servicii financiare;

* modernizarea infrastructurii și creșterea utilizării de tehnologii verzi;

* sporirea cercetării științifice și a procentului de lucrători în cercetare și 
dezvoltare;

* sprijin pentru dezvoltarea tehnologiei domestice;

* o creștere semnificativă a accesului la tehnologii 
de informare să comunicare.

UE - Cercetare și inovare

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE 
privind creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă.

Statele membre sunt încurajate să investească 3% 
din PIB în cercetare și dezvoltare până în 2020 (1% 
din fonduri publice, 2% din investiții private), ceea 
ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri 
de muncă și ar determina o creștere anuală a PIB-
ului UE cu circa 800 de miliarde de euro.

Inițiativa O Uniune a inovării direcționează 
eforturile Europei (și cooperarea cu țările din afara 
UE) către abordarea principalelor provocări actuale: 
energie, siguranță alimentară, schimbări climatice, 
îmbătrânirea populației.

În ianuarie 2014, UE a lansat noul program de 
cercetare, prevăzut pentru o perioadă de 7 ani, 
Orizont 2020. O sumă de circa 80 de miliarde de euro 
va fi disponibilă până în 2020, alături de investițiile 
publice și private pe care această finanțare 
europeană le va atrage. Orizont 2020 reunește 
toate finanțările pentru cercetare și inovare într-un 
singur program integrat.

Obiectivele sale sunt:

* să consolideze poziția UE în domeniul științific 
(24,4 miliarde de euro, dintre care 13 miliarde 
destinate Consiliului European pentru Cercetare;

* să consolideze inovarea industrială (17 miliarde 
de euro) - inclusiv prin investiții în tehnologii-
cheie, acces îmbunătățit la capital și sprijin pentru 
întreprinderile mici;

* să abordeze principalele provocări, cum ar fi 
schimbările climatice, transportul durabil, energia 
regenerabilă, securitatea și siguranța alimentară, 
îmbătrânirea populației (24,4 miliarde de euro).

ȘTIAȚI CĂ?
… UE a contribuit la construirea 
și repararea a peste 87 000 de 
kilometri de drumuri în țările 
sub-dezvoltate. Uniunea a 
oferit, de asemenea, bani și alte 
produse în natură unui număr 
de peste 46 de milioane de 
persoane pentru a le garanta 
securitatea alimentară.

Economia și societatea digitală UE

Revoluția digitală a Europei - de la 
telefoane inteligente, la internet 
de mare viteză și de la economia 
aplicațiilor mobile la cercetarea 
privind tehnologiile emergente 
și viitoare - este impulsionată în 
special de inovarea în materie de 
tehnologii și piețe.

Strategia privind piața digitală 
unică, în vigoare până la sfârșitul 
lui 2016, include 16 inițiative care 
acoperă diverse aspecte, de la 
drepturile de autor la siguranța 
cibernetică. Strategia se bazează 
pe:

* îmbunătățirea accesului la bunuri 
și servicii digitale;

* crearea condițiilor adecvate și a 
unui cadru concurențial echitabil 
pentru dezvoltarea rețelelor 
digitale și a serviciilor inovatoare;

* valorificarea la maximum 
a potențialului de creștere al 
economiei digitale.

Politici UE - Cercetare și Inovare
Agenda digitală pentru Europa

Organizația pentru Dezvoltare Industrială ONU
Biroul ONU pentru Servicii de Proiecte

UE - Piața  Unică Digitală

RESURSE
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http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_ro
http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/digital_agenda_ro.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unido.org%2F&ei=1tD0VN36KqvLsASgp4LICg&usg=AFQjCNFVWLHB8qMizTEBqZ33AXJYrMvkLg&sig2=qKx9KMy4ZXRdJ5gNXqhfCQ&bvm=bv.87269000,d.cWc
https://www.unops.org/english/Pages/Home.aspx
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_ro
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Inegalităţi reduse

Reducerea inegalității în state și între state 

Este bine ştiut că inegalitatea veniturilor continuă să crească: 10% dintre cei 
mai bogați câștigă 40% din venitul total global. Cele mai sărace 10% câștigă 
doar între 2 și 7% din venitul total global. În țările în curs de dezvoltare, 
inegalitatea a crescut cu 11%, dacă luăm în considerație creșterea populației. 

Disparitățile în creștere reprezintă o chemare la acțiune care solicită 
adoptarea politicilor puternice de împuternicire a procentului persoanelor 
cu cele mai mici venituri și promovarea incluziunii economice a tuturor, 
indiferent de sex, rasă sau etnie.

Inegalitatea veniturilor este o problemă globală, care are nevoie de soluții 
globale. 

Obiectivul pentru 2030 vizează:

* susținerea creșterii progresive a veniturilor pentru procentul de 40% din 
populație cu cele mai mici venituri;

* promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent 
de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, venit, religie, sau alt statut, 
inclusiv prin eliminarea sau înlocuirea legilor și practicilor discriminatorii;

* îmbunătățirea reglementărilor și monitorizării piețelor și instituțiilor 
financiare globale și întărirea implementării acestora;

* asigurarea reprezentării țărilor în curs de dezvoltare în luarea deciziilor cu 
privire la instituții economice și financiare globale;

* facilitarea migrației și mobilității sigure și responsabile prin politici de 
migrație bine gestionate; 

* implementarea principiului de tratament 
diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare în 
acors cu Organizația Mondiala a Comerțului;

* încurajarea asistenței pentru dezvoltare, inclusiv 
investițiile străine, către statele care au cea mai 
mare nevoie, în acord cu planurile naționale ale 
acestora;

* reducerea la mai puțin de 3% a costurilor de 
gestionare a migranților și eliminarea coridoarelor 
de remitere cu costuri mai mari de 5%;

Politica regională UE

Politica regională vizează regiunile și orașele UE, 
stimularea creșterii economice și îmbunătățirea 
calității vieții prin investiții strategice. Ea constituie, 
de asemenea, o formă activă de solidaritate, care 
orientează sprijinul către regiunile mai puțin 
dezvoltate.

Politica regională este finanțată, în cea mai mare 
parte, prin Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și prin Fondul de coeziune. 

ȘTIAȚI CĂ?
… aproximativ 25% din ajutorul 
acordat de UE le este furnizat 
direct guvernelor? Acest 
sprijin bugetar le oferă țărilor 
vizate instrumentele menite 
să le permită să ia în propriile 
mâini acțiunile de dezvoltare, 
de exemplu prin reformarea 
și modernizarea sectoarelor 
educației și agriculturii. În 
același timp, UE condiționează 
acordarea sprijinului bugetar de 
menținerea unui dialog constant 
cu autoritățile, în vederea 
discutării subiectelor importante 
cum ar fi buna guvernanță și 
gestionarea judicioasă a banilor 
publici. 

... pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației 
neregulamentare și a relocărilor 
forțate de persoane în Africa, 
Comisia Europeană a lansat în 
noiembrie 2015 un fond fiduciar 
de urgență? Fondul cuprinde 
1,8 miliarde EUR din bugetul 
UE și din Fondul european de 
dezvoltare (FED), urmând a fi 
completat prin contribuții de 
la statele membre ale UE și de 
la alți donator. Primul proiect, 
în valoare de 20 milioane $, a 
fost semnat in decembrie 2015. 
Proiectul vizează îmbunătățirea 
vieții migranților și a persoanelor 
returnate din nordul și centrul 
Etiopiei prin acces la training 
vocațional, micro-finanțare și 
crearea de noi locuri de muncă.

Departamentul de Afaceri Economice și Sociale  al 
Națiunilor Unite

UNDP - Programul pentru Dezvoltare ONU
UNHCR - Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al 

Naţiunilor Unite
Politica regională europeană

Noua abordare în materie de acordare a sprijinului 
bugetar al UE în țări terțe
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#AED 2015 Demografie și migrație

http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-september-op_ro.pdf
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Orașe și comunități durabile

Orașe incluzive, sigure, puternice și durabile 
Mai mult de jumătate din populația globului pământesc locuiește în 
regiunile urbane. Până în anul 2050, această cifră se va ridica la 6,5 miliarde 
de persoane – două treimi ale populației umane. Dezvoltarea durabilă nu 
poate fi realizată fără transformarea semnificativă a felului în care construim 
și dezvoltăm orașele noastre.

Creșterea rapidă a orașelor în statele în curs de dezvoltare, împreună 
cu migrația populației rurale spre regiunile urbane, a dus la o creștere a 
metropolelor.  În anul 1990 erau zece metropole, unde locuiau peste 10 
milioane de locuitori. În 2014 erau deja 28 de metropole, în care locuiau 453 
milioane de oameni.

Sărăcia extremă este concentrată mai mult în spațiile urbane, iar autoritățile 
naționale și locale încearcă să menţină populația în creștere în aceste regiuni. 
Obiectivul pentru 2030 prevede:

* acces la adăpost adecvat și convenabil și servicii de bază pentru toți 
oamenii, modernizarea cartierelor sărace;

* acces la un sistem de transport sigur, convenabil și sustenabil pentru toți, 
creșterea siguranței șoselei prin extinderea transportului public, cu atenție 
specială pentru cei aflați în situații vulnerabile;

* sporirea urbanizării inclusive și sustenabile și capacitatea pentru un 
management de instalare participativ și integrat;

* întărirea eforturilor pentru protejarea patrimoniului natural și cultural al 
lumii;

* reducerea semnificativă a deceselor și a numărului de oameni afectați de 

pierderi economice relative la dezastre naturale;

* reducerea efectelor adverse al impactului 
schimbărilor climatice, în special calitatea aerului și 
managementul deșeurilor;

* acces universal la spații verzi publice;

* sprijinirea legăturilor pozitive economice, sociale 
și legate de mediu între zonele urbane, peri-urbane 
și rurale;

* sprijinirea celor mai slab dezvoltate țări prin 
asistență financiară și tehnică pentru construirea de 
clădiri sustenabile și rezistente folosind materiale 
locale.

Dezvoltare urbană în Uniunea Europeană

Zonele urbane ale Europei adăpostesc peste două 
treimi din populația UE, reprezintă circa 80% 
din consumul de energie și generează până la 
85% din PIB-ul Europei. Aceste zone urbane sunt 
motoarele economiei europene, dar și catalizatori 
ai creativității și ai inovării în întreaga Uniune. 

În aceleași zone întâlnim însă și manifestările cele 
mai grave ale unor probleme persistente, cum 
ar fi șomajul, segregarea și sărăcia. Prin urmare, 
politicile urbane au o însemnătate transfrontalieră 
mai largă, dezvoltarea urbană fiind astfel esențială 
pentru politica regională a UE.

Pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urbană a 
fost plasată în centrul politicii de coeziune. Cel puțin 
50 % din resursele FEDR pentru această perioadă 
vor fi investite în zonele urbane. Resursele alocate ar 
putea crește și mai mult pe măsură ce ne apropiem 
de sfârșitul perioadei. Circa 10 miliarde EUR din 
FEDR vor fi direct alocate strategiilor integrate 
de dezvoltare urbană durabilă. De asemenea, 
aproximativ 750 de orașe vor avea posibilitatea 
de a pune în aplicare aceste strategii integrate de 
dezvoltare urbană durabilă.

ȘTIAȚI CĂ?

... de ajutorul UE pentru 
dezvoltare beneficiază 
aproximativ 150 de țări din 
întreaga lume? Unele dintre 
aceste țări în curs de dezvoltare 
au înregistrat o creștere 
economică puternică și au 
reușit să reducă sărăcia. Prin 
urmare, începând din 2014, UE 
trece la eliminarea treptată a 
ajutoarelor directe acordate 
unor țări mari precum India 
și altora ca Malaysia sau mai 
multe țări din America Latină. În 
schimb, în perioada 2014-2020, 
circa 75% din sprijinul UE va fi 
direcționat către țările cele mai 
sărace din lume care, în plus, 
sunt adesea afectate de dezastre 
naturale sau de conflicte, ceea 
ce face ca cetățenii lor să fie 
deosebit de vulnerabili.

ONU-HABITAT
Programul ONU pentru Mediu: Orașe

Fondul ONU pentru Populație - Urbanizarea
ICLEI: Guverne Locale pentru Sustenabilitate

Politica UE pentru Mediul Urban
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Titluri pentru orașe europene

Capitala Verde Europeană

Capitală Culturală Europeană

Capitala Europeană a Inovării

Capitala Europeană a Sportului

Capitala Europeană a Sportului

Premiul Oraș Accesibil

http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/urban-development/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://www.unhabitat.org/
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf
http://www.unfpa.org/urbanization
http://local2012.iclei.org/
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
http://www.aceseurope.eu/index.php/en/2012-09-01-17-17-01/european-capitals-of-sport
http://www.europeanyouthcapital.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
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Consum și producţie responsabile

Asigurarea modelelor de consum și producţie 
responsabile
Realizarea creșterii economice și a dezvoltării durabile necesită reducerea 
urgentă a amprentei ecologice prin schimbarea modalității de producţie și 
consum a bunurilor și resurselor. Agricultura este cel mai mare utilizator de 
apă în toată lumea, iar irigarea consumă aproape 70% din apa dulce bună 
pentru consumul uman.

Managementul eficient al resurselor naturale comune și felul în care 
eliminăm deșeurile toxice și poluanții sunt ținte importante în atingerea 
acestui Obiectiv. Încurajarea industriilor, companiilor și consumătorilor să 
recicleze și să reducă deșeurile este la fel de importantă ca și susținerea 
țărilor în curs de dezvoltare să treacă la modele mai durabile de consum 
până în anul 2030.

O mare parte a populației lumii consumă foarte puțin pentru a putea 
acoperi chiar și necesitățile lor de bază. Scăderea în jumătate a deșeurilor 
globale provenite din produse alimentare la nivel de consumator și vânzător 
este importantă pentru crearea unor lanțuri de producţie și furnizare mai 
eficiente. Aceasta poate îmbunătăți siguranța alimentară și va duce la o 
economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Strategia UE pentru Economie Circulară

Într-o lume în care populația crește și resursele se diminuează, UE urmărește 
să transforme în realitate o viziune în care trăim bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Pentru a ajunge acolo, trebuie să ne limităm impactul de mediu 
îmbunătățind în același timp bunăstarea economică.

Realizarea tranziției către o economie mai circulară 
ne va impune să consolidăm legătura dintre 
reducerea deșeurilor și eficiența utilizării resurselor, 
să învățăm să apreciem deșeurile ca resursă și să 
aplicăm lecțiile pe care ni le dă natura, unde nimic 
nu se risipește. Mai presus de toate, va înseamna 
să ne îndepărtăm de abordarea actuală în care 
extragem din sol materiile prime limitate, le utilizăm 
o singură dată pentru a fabrica un produs și apoi le 
aruncăm îngropându-le înapoi în subteran.

Trecerea fundamentală va presupune să ne 
îndepărtăm de economiile de tipul „procurare, 
producție, consum și eliminare” și să ne îndreptăm 
către un model bazat pe „refolosire, reparare, 
recondiționare și reciclare”. Propunerile Comisiei 
pentru a realiza acest obiectiv variază în mare 
măsură și includ noi obiective privind deșeurile și noi 
indicatori pentru monitorizarea eficienței utilizării 
resurselor, politici care să stimuleze reciclarea și să 
facă ciclurile de viață ale produselor mai durabile, 
precum și inițiative de a crea locuri de muncă 
ecologice și a sprijini antreprenoriatul ecologic.

ȘTIAȚI CĂ?

... programele AOD ale UE sunt 
supuse unor auditări periodice 
independente. Aceste măsuri 
garantează menținerea în 
ordine a conturilor. În plus, 
Curtea Europeană de Conturi 
examinează anual anumite 
proiecte și programe de țară.

... UE este in topul celor 
mai transparenti donatori 
de ajutoare. Există diferite 
instrumente care vă permit să 
aflați cum sunt cheltuiți banii 
europeni: EU Aid Explorer vă 
oferă acces la date complete 
și corecte despre activitatea 
donatorilor din întreaga lume. 
Comunicarea de informații 
cu privire la valoarea și 
destinația ajutorului le permite 
contribuabililor să verifice 
cât de bine le sunt cheltuiți 
banii. Se evită astfel dublarea 
eforturilor depuse de donatori 
și se contribuie la prevenirea 
corupției și a deturnării de 
fonduri.

…  fiecare cetățean european 
plătește circa 8 cenți pe zi 
pentru a ajuta oameni din lumea 
întreagă să iasă din sărăcie. UE 
are 139 de delegații și birouri în 
numeroase țări din lume și alocă 
aproape 10% din bugetul său 
total pentru ajutor extern.  Suma 
totală pe care UE a rezervat-o 
pentru ajutor extern în 2013 a 
fost de 14,86 miliarde EUR.
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Politici UE pentru Consum și Producție Durabile
The 10-Year Framework of Programmes on 

Sustainable Consumption and Production
UN Environment Programme – Resource efficiency

Achizițiile publice ecologice în Europa
Drumul către o economie circulară

Programul de Acțiune pentru Mediu către 2020
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Video: Către o economie circulară




http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/annual-report-2014-european-unions-development-and-external-assistance-policies-and-their_en
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_summary_ro.pdf
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6OrSOWXkPGM


Luați măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a impactului acestora 
Nu există țară în lume care nu se confruntă cu efectele drastice ale 
schimbărilor climatice. Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească 
și sunt la acest moment cu 50% mai mari faţă de nivelul anului 1990.  Mai 
mult, încălzirea globală cauzează modificări de lungă durată a sistemului 
nostru climatic, care amenință cu consecințe ireversibile, dacă nu acționăm 
acum.

Pierderile medii anuale cauzate de cutremurele de pământ, tsunami, 
cicloane tropicale și inundații reprezintă sute de miliarde de dolari, 
necesitând o investiție de 6 miliarde dolari SUA anual doar în gestionarea 
riscurilor dezastrelor. Obiectivul are scopul să mobilizeze 100 miliarde dolari 
SUA anual până în anul 2020 pentru a aborda necesitățile țărilor în curs de 
dezvoltare și pentru a ajuta la reducerea dezastrelor climatice.

Consolidarea rezilienței și a capacității adaptive a mai multor regiuni 
vulnerabile, cum ar fi statele fără ieșire la mare și statele-insule, trebuie 
să meargă în pas cu eforturile de sensibilizare și integrarea măsurilor 
în politicile și strategiile naționale. Totuși, cu ajutorul voinței politice și a 
unui număr mare de măsuri tehnologice, este posibilă limitarea majorării 
temperaturilor globale medii la două grade Celsius mai sus de nivelele pre-
industriale. Aceasta necesită o acțiune colectivă urgentă.

Guvernele au convenit asupra unui obiectiv pe termen lung de a menține 
creșterea temperaturii medii la nivel mondial sub 2°C față de nivelurile din 
perioada preindustrială, deoarece acest lucru ar reduce în mod semnificativ 
riscurile și efectele schimbărilor climatice. În acord se indică nevoia de a 
stabiliza emisiile globale cât mai curând posibil, recunoscând că acest lucru 

ȘTIAȚI CĂ?
… În 2004-2014, programele UE 
la nivel global au contribuit la: 

* protejarea a 1,9 milioane 
km2 de pădure și continuarea 
conservării a 1,1 milioane km2 
de zone protejate; 

* conectarea a 27,5 milioane de 
persoane la instalații sanitare și 
acces la apă potabilă mai curată 
pentru 74 milioane de persoane.

... UE este cel mai mare finanțator 
pentru politicile de combatere a 
schimbărilor climatice in țările 
în curs de dezvoltare? Prin 
intermediul programului REDD+, 
care vizează reducerea emisiilor 
rezultate din despăduriri și 
degradarea pădurilor, UE 
contribuie la crearea de 
stimulente pentru 44 de țări în 
curs de dezvoltare, cu scopul 
de a le ajuta să protejeze și să 
gestioneze mai bine pădurile 
și să combată schimbările 
climatice.

va necesita o perioadă mai lungă pentru țările în 
curs de dezvoltare, și de a efectua reduceri rapide 
ale cotelor de emisii, în conformitate cu cele mai 
bune dovezi științifice disponibile.

“Astăzi, omenirea primește un colac de salvare, o 
ultimă șansă de a preda generațiilor viitoare o lume 
mai stabilă, o planetă mai sănătoasă, societăți mai 
echitabile și economii mai prospere. Acest acord 
solid va ghida lumea în tranziția globală către o 
energie curată.” - Jean-Claude Juncker, Președintele 
Comisiei Europene.

Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice #COP21 
Paris, 12 decembrie 2015

Uniunea Europeană a jucat un rol important în 
medierea acordului istoric încheiat la Paris: 195 
de țări au adoptat un nou acord universal privind 
clima, obligatoriu din punct de vedere juridic. 
Acordul reprezintă o punte între politicile actuale 
și atingerea unui echilibru climatic până la sfârșitul 
secolului. Acordul de la Paris trimite un semnal clar 
investitorilor, întreprinderilor și factorilor de decizie, 
și anume că tranziția globală către o energie curată 
va deveni realitate și se va baza pe evitarea utilizării 
de combustibili fosili poluanți.
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Acţiune asupra climei

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Politici UE -  Combaterea schimbărilor climatice

Politici UE - Mediu
Finanțări UE în domeniul schimbărilor climatice

Națiunile Unite și schimbările climatice
Organizația Mondială pentru Meteorologie

Finanțarea Dezvoltării Durabile Globale după 2015
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Emisiile globale de CO2 rezultate din arderea de combustibil 
(tone de CO2) / Eurostat 2015 pag. 207

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.cop21paris.org/
http://www.cop21paris.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_ro.htm
http://bookshop.europa.eu/en/environment-pbNA0414868/downloads/NA-04-0414868-868-RO-C/NA0414868ROC_002.pdf?FileName=NA0414868ROC_002.pdf&SKU=NA0414868ROC_PDF&CatalogueNumber=NA-04-0414868-868-RO-C
http://ec.europa.eu/clima/financing/index_en.htm
http://www.un.org/climatechange
http://wmo.int/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf
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Viața sub apă

Conservarea și durabilitatea utilizării oceanelor, 
mărilor și resurselor maritime 
Oceanele lumii – temperaturile, chimia, curenții de apă și viața subacvatică 
– conduc sistemele globale care fac Pământul locuibil pentru populația 
planetei. Felul cum gestionăm această resursă vitală este esențial pentru 
populația planetei și echilibrează efectele schimbărilor climatice.

Peste trei miliarde de oameni depind de biodiversitatea maritimă și de 
coastă în viețile lor. Totuși, în prezent observăm că peste 30% din stocul de 
pește din lume este supra-exploatat, cu mult sub nivelul unde pot produce 
recolte durabile.

Oceanele, de asemenea, absorb aproape 30% din bioxidul de carbon produs 
de populație și observăm o creștere de 26% a acidificării oceanului de la 
începutul revoluției industriale. Poluarea maritimă, care în mare parte 
se datorează surselor terestre, atinge niveluri alarmante, care în mediu 
reprezintă 13.000 piese de gunoi plastic găsite în fiecare metru pătrat al 
oceanului.

Obiective până în 2020:

* gestionarea și protejarea ecosistemelor marine și de coastă pentru a 
minimiza impactul advers;

* minimizarea acidificării oceanului prin cooperare științifică la toate nivelele;

* o reglemetare eficientă a pescuitului, stoparea practicilor destructive de 
pescuit, oentru refacerea stocurilor de pește la un nivel sustenabil;

* prezervarea a cel puțin 10% a zonelor costale și marine, în acord cu 
legislația națională și internațională și bazat pe informații științifice;

* interzicerea anumitor forme de pescuit subsidiar 
care duc la depășirea capacității pentru pescuit; 
o negociere diferențiată în cadrul Organizației 
Mondiale pentru Comerț pentru țările în curs de 
dezvoltare;

* până în 2030, creșterea beneficiilor economice a 
statelor insulele mici aflate în curs de dezvoltare prin 
utilizare durabilă a resurselor marine;

* sporirea informației științifice, capacității pentru 
cercetare și transferului de tehnologie marină, 
pentru a îmbunătăți sănătatea oceanului și pentur 
a crește contribuția biodiversității marine la 
dezvoltarea țărilor sub-dezvoltate;

* permiterea accesului pescarilor artizanali mici la 
resursele marine și piețe;

* sporirea conservării și utilizării sustenabile a 
oceanelor și resurselor lor, prin implementarea 
legislației internaționale așa cum apare în UNCLOS, 
care oferă cadrul legal pentru aceasta.

UE - Afaceri maritime și pescuit

Mulți dintre cetățenii europeni depind de mare și 
de resursele acesteia pentru a-și câștiga existența. 
Pe lângă pescuit ca principală activitate, ea oferă și 
posibilitatea exploatării zăcămintelor de petrol și 
gaz și a parcurilor eoliene din larg pentru obținerea 
energiei. O mare parte din traficul comercial al UE se 
realizează pe oceanele lumii. Zonele de coastă sunt 
atractive din punct de vedere turistic și constituie o 
altă sursă de venit pentru populație.

Sectorul european al pescuitului se situează pe locul 
patru la nivel mondial, furnizând, anual, aproximativ 
6,4 milioane de tone de pește. Pescuitul și industria 
de prelucrare a peștelui asigură locuri de muncă 
pentru mai mult de 350 000 de persoane.

Noua legislație se sprijină pe Fondul european 
pentru afaceri maritime și pescuit.

ȘTIAȚI CĂ?
... până în 2020, UE va investi 
1,3 miliarde de euro în domeniul 
mediului și a bunurilor publice 
globale legate de schimbările 
climatice. Din această sumă, 
154 de milioane de euro vor fi 
direcționate spre acțiuni vizând 
pădurile, iar 81 de milioane de 
euro spre ape și oceane.

... UE a prevăzut un sprijin 
multilateral în valoare de 
50 de milioane de euro 
până în 2020 pentru buna 
gestionare a substanțelor 
chimice și a deșeurilor, întrucât 
managementul defectuos al 
acestora îi afectează în primul 
rând pe cei mai săraci.

Oganizația Internațională Maritimă
FAO Pescării și Acvacultură

ONU - Oceane
Comisia Interguvernamentală Oceanografică 

UNESCO
UNDP Guvernanța Apei si Oceanelor

Politici UE - Afaceri maritime și pescuit
Programul UE Life

RESURSE
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://europa.eu/pol/fish/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
http://www.fao.org/fishery/en
http://www.unoceans.org/Index.htm
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.undp.org/water/
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/fisheries_ro.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-november-op_ro.pdf
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Viața pe pământ

Gestionarea durabilă a pădurilor, oprirea defrișării, 
stoparea și refacerea terenurilor degradate, stoparea 
pierderilor biodiversității 
Viața omului depinde de pământ tot atât de mult ca și de ocean, pentru a 
avea un trai durabil. Viața plantelor oferă 80% din alimentația omului, iar noi 
ne bazăm pe agricultură drept resursă economică importantă și un mijloc de 
dezvoltare. Pădurile ocupă 30% din suprafața Pământului, oferind habitate 
vitale pentru milioane de specii și surse importante de aer și apă curată, 
precum și sunt cruciale pentru combaterea schimbărilor climatice. 

În prezent, ne confruntăm cu o degradare fără precedent a solului și cu o 
pierdere a terenurilor arabile de 30 -35 ori mai repede ca în trecut. Seceta și 
defrișarea cresc în fiecare an, aducând o pierdere de 12 milioane de hectare 
și afectează comunitățile sărace pe tot globul. Din 8.300 de specii de animale 
cunoscute, 8% sunt eradicate, iar 22% riscă să dispară.  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să conserve și să restaureze 
utilizarea ecosistemelor terestre precum pădurile, regiunile umede, regiunile 
uscate și munții până în anul 2020. Promovarea managementului durabil al 
pădurilor și oprirea defrișării sunt de asemene, importante în reducerea 
impactului schimbărilor climatice. Trebuie luate acțiuni urgente pentru a 
reduce pierderea habitatelor naturale și a biodiversității, care fac parte din 
patrimoniul nostru comun.

Obiectivul de dezvoltare globală prevede:

* asigurarea conservării, restaurării și utilizării sustenabile a ecosistemelor 
continentale de apă dulce, în special păduri, mlaștini, munți și terenuri 
uscate;

* promovarea sistemelor sustenabile de management 
al pădurilor, oprirea defrișării, restaurarea pădurilor 
degradate și creșterea substanțială a reîmpăduririi 
la nivel global;

* combaterea deșertificării, restaurarea solului 
degradat;

* asigurarea conservării ecosistemelor montane și a 
biodiversității lor, pentru a le spori capacitatea de a 
oferi beneficii esențiale pentru dezvoltarea durabilă;

* acțiuni urgente și semnificative pentru reducerea 
degradării naturale, protejarea speciilor pe cale de 
dispariție, acțiuni urgente împotriva braconajului și 
traficului cu specii protejate;

* promovarea împărțirii echitabile a beneficiilor 
rezultate din utilizarea resurselor genetice și 
promovorea folosire adecvate a acestora;

* introducerea măsurilor pentru reducerea 
impactului speciilor străine invazive;

* integrarea valorilor biodiversității în planurile 
naționale și locale;

* mobilizarea resurselor financiare, pentru 
conservarea ecosistemelor, din toate sursele.

ȘTIAȚI CĂ
... UE derulează acțiuni de 
schimb de experiență, dialog 
strategic și implementează 
proiecte în parteneriat cu 
numeroase țări în domeniile 
biodiversității, ecosistemelor și 
contabilității capitalului natural; 
sprijinul financiar va fi de 170 de 
milioane de euro până în 2020.
... până în 2020, UE va aloca 
până la 1 miliard de euro pentru 
susținerea biodiversității și a 
ecosistemelor, inclusiv pentru 
conservarea faunei sălbatice.

Revista Mediul pentru Europeni
UE Mediu - Natura și Biodiversitatea

Convenția asupra Diversității Biologice
Declarația New York asupra Pădurilor

Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării

RESURSE
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Video: Oamenii au nevoie de biodiversitate




http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://www.cbd.int/
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/FORESTS-New-York-Declaration-on-Forests.pdf
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-december-op_ro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DmALXn_qpkg
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Pace, justiție și instituții puternice

Promovarea societăților juste, pașnice și incluzive 
Pacea, stabilitatea, drepturile omului și o guvernare eficientă în baza 
supremației legii sunt conduite importante pentru dezvoltarea durabilă. 
Trăim într-o lume care este tot mai divizată. Unele regiuni se bucură de 
pace durabilă, securitate și prosperitate, pe când altele sunt într-un ciclu 
permanent de conflict și violență. Această situație nu este inevitabilă și 
trebuie rezolvată.

Gradul înalt de violență armată și insecuritate are un impact distructiv 
asupra dezvoltării țării, afectând creșterea economică și adesea rezultând 
în dispute de lungă durată între comunități, care durează timp de generații. 
Violența sexuală, crima, exploatarea și tortura sunt de asemenea prevalente 
acolo unde sunt conflicte sau nu există supremația legii, iar țările trebuie să 
ia măsuri pentru a-i proteja pe cei care se află în situații de risc.  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să reducă semnificativ toate 
formele de violență și să coopereze cu statele și comunitățile pentru a găsi 
soluții durabile la conflictele armate și insecuritate. Consolidarea supremației 
legii și promovarea drepturilor omului reprezintă cheia în procesul dat, ca și 
reducerea fluxului de arme ilicite și consolidarea participării țărilor în curs de 
dezvoltare în instituții de guvernare globală.

Uniunea Europeană oferă sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței și 
pentru a asigura protejarea vieții și libertății cetățenilor din întreaga lume

* UE va oferi peste 7 miliarde de euro până în 2020 în sprijinul societății 
civile, a democrației, a statului de drept și a drepturilor omului.

* UE, prezentă fiind în toate țările aflate în criză și post-criză, va contribui 
cu peste 4 miliarde de euro până în 2020 pentru a sprijini prevenirea și 

ȘTIAȚI CĂ?
... UE a creat in 2004 
Instrumentul financiar pentru 
pace în Africa - African Peace 
Facility (APF)?  Începând din 
2004, UE a furnizat 1,3 miliarde 
de euro prin intermediul APF, 
pentru a sprijini eforturile 
depuse de țările africane pentru 
menținerea păcii și securității 
pe continent. Acest instrument 
a permis derularea mai multor 
operațiuni în Africa, printre care 
misiunea Uniunii Africane în 
Somalia (AMISOM), Misiunea 
internațională de sprijin MISCA 
din Republica Centrafricană 
și șase misiuni efectuate în 
Sudan, Comore, Republica 
Centrafricană și Mali.

... UE este prezentă în țările 
fragile sau afectate de conflicte 
și prin intermediul misiunilor de 
observare electorală și al celor 
derulate în contextul politicii de 
securitate și apărare comună 
(PSAC). În iulie 2014 au avut loc 
16 misiuni civile și militare în 
cadrul PSAC, la care au participat 
peste 7 000 de persoane.

“Noul Acord” pentru statele fragile – librăria PE
Declarația Universală a drepturilor Omului

Națiunile Unite - Păstrarea Păcii
Comitetul ONU contra terorismului

Politici UE - Justiție, drepturi fundamentale și 
egalitate

RESURSE
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Carta drepturilor fundamentale 
a UE stabilește toate drepturile 
individuale, civile, politice, 
economice și sociale care decurg 
din cetățenia europeană. 

soluționarea conflictelor, precum și susținerea păcii 
și a activităților legate de securitate.

* UE va sprijini cu fermitate Noul Acord (New 
Deal) pentru statele fragile, inclusiv prin finanțarea 
punerii sale în aplicare. Mai mult de jumătate din 
fondurile UE pentru dezvoltare bilaterală se vor 
îndrepta în continuare spre statele fragile și afectate 
de conflicte.

În ciuda finanțărilor constante prin mecanismul de 
asistență oficială pentru dezvoltare (AOD), statele 
fragile și afectate de conflicte au rămas mult în urma 
altor țări în curs de dezvoltare în atingerea ODM 
stabilite pentru anul 2015. Fragilitatea și conflictele 
armate le-au subminat serios dezvoltarea. La a patra 
întâlnire la nivel înalt a Forumului privind eficacitatea 
AOD desfășurată în 2011 la Busan, Coreea de 
Sud, g7+ a propus o schimbare majoră în modul 
în care aceste state să relaționeze cu comunitatea 
internațională a donatorilor, concretizată prin Noul 
Acord (New Deal), agreat de peste 40 state și UE. 

g7+ este o asociație formată din 18 state fragile și 
afectate de conflicte care și-au unit forțele pentru a 
promova un nou cadru de dezvoltare bazat pe cinci 
obiective de consolidare a păcii și de consolidare 
statală. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/New-Deal-for-engagement-in-fragile-states.pdf
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/peacekeeping/
http://www.un.org/en/sc/ctc/
http://bookshop.europa.eu/en/justice-fundamental-rights-and-equality-pbNA0514002/downloads/NA-05-0514002-002-RO-C/NA0514002ROC_002.pdf?FileName=NA0514002ROC_002.pdf&SKU=NA0514002ROC_PDF&CatalogueNumber=NA-05-0514002-002-RO-C
http://bookshop.europa.eu/en/justice-fundamental-rights-and-equality-pbNA0514002/downloads/NA-05-0514002-002-RO-C/NA0514002ROC_002.pdf?FileName=NA0514002ROC_002.pdf&SKU=NA0514002ROC_PDF&CatalogueNumber=NA-05-0514002-002-RO-C
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet-may-op_ro.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm
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Parteneriatul global pentru dezvoltare

Revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltarea durabilă 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pot fi realizate numai în baza unui 
angajament puternic, prin cooperare și parteneriat global.  Deși asistența 
oficială pentru dezvoltare din statele dezvoltate s-a majorat cu 66% în 
perioada 2000 - 2014, crizele umanitare cauzate de conflictele armate sau 
dezastrele naturale continuă să necesite resurse și ajutoare financiare. Multe 
țări, de asemenea, necesită asistență oficială pentru dezvoltare pentru a 
încuraja creșterea și comerțul.

Lumea de astăzi este mai interconectată ca vreodată. Îmbunătățirea accesului 
la cunoștințe și tehnologii este o metodă importantă de a face schimb de idei 
și de a promova inovațiile. Coordonarea politicilor pentru a ajuta țările în curs 
de dezvoltare să-și gestioneze datoriile, precum și promovarea investițiilor 
pentru statele mai puțin dezvoltate, este vitală pentru realizarea creșterii și 
dezvoltării durabile.

Obiectivele au scopul să îmbunătățească cooperarea nord-sud și sud-
sud prin susținerea planurilor naționale de realizare a tuturor țintelor. 
Promovarea comerțului internațional și ajutarea țărilor în curs de dezvoltare 
să-și majoreze exporturile este parte a realizării unui sistem de comerț 
echitabil și bazat pe reguli universale, care este deschis și onest și care este 
benefic pentru toți.

Finanțarea pentru dezvoltare

Cea de a treia conferință internațională privind finanțarea pentru dezvoltare 
organizată în capitala etiopiană, Addis Ababa, pe 13-16 iulie 2015, a 
reprezentat prima dintre cele trei reuniuni la nivel înalt, planificate pe 

parcursul Anului European pentru Dezvoltare. 

Evaziunea fiscală, o problemă

Experţii prezenţi în cadrul conferinţei au semnalat 
că, din cauza evaziunii fiscale, ţările în curs de 
dezvoltare pierd mult mai mulţi bani decât obțin 
prin ajutorul pentru dezvoltare primit. Astfel, Bernd 
Bornhorst, directorul organizaţiei germane VENRO, 
a remarcat:

”Pentru fiecare euro investit, țările în curs de 
dezvoltare pierd doi euro prin scurgerea de capital, 
în special prin transferul ilegal de profit.”

În fiecare an, fluxurile financiare ilicite costă ţările în 
curs de dezvoltare circa 100 de miliarde €, conform 
estimărilor ONU.

Politica UE externă și de securitate

Tratatul de la Lisabona adoptat în 2009, a consolidat 
acest domeniu de politică prin crearea:

* funcției de Înalt Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate,

* Serviciului European de Acțiune Externă (SEAS).

ȘTIAȚI CĂ?
… UE va investi 42 de milioane 
de euro într-un program pilot 
de Mobilizare a Resurselor 
interne (MRI), care să stimuleze 
țările în curs de dezvoltare să 
își genereze veniturile proprii, 
să combată evaziunea fiscală și 
fluxurile financiare ilicite.

… programele de sprijin bugetar 
din partea UE (finanțări anuale 
de aproximativ 1,6 miliarde 
de euro pentru aproximativ 80 
de țări în curs de dezvoltare) 
vor continua să consolideze 
gestionarea finanțelor publice a 
țărilor în curs de dezvoltare.

… Sprijinul direct din partea 
UE pentru bugetele de stat ale 
țărilor în curs de dezvoltare, se 
va ridica la 140 de milioane de 
euro, pe an.

… Toate statele membre ale 
UE au semnat Convenția ONU 
împotriva corupției și Convenția 
OECD împotriva mitei.

©Shutterstock

Financing Global Sustainable Development after 
2015 – Illustrations of Key EU Contributions

United Nations Economic Commission for Africa
The Addis Ababa Action Agenda of the Third 

International Conference on Financing for 
Development

Uniunea Europeană - Acțiune externă

RESURSE

Video: dezvoltare durabilă în UE

#AED 2015 - Europa în lume




http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
http://europa.eu/pol/cfsp/index_ro.htm
http://eeas.europa.eu/background/high-representative/index_ro.htm
http://eeas.europa.eu/background/high-representative/index_ro.htm
http://eeas.europa.eu/index_ro.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
http://www.uneca.org/publications/illicit-financial-flow
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://eeas.europa.eu/countries/index_ro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3QClZr-81Yg
https://www.youtube.com/watch?v=3QClZr-81Yg
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet_ro.pdf
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Resurse educaționale pentru dezvoltare

Learning for Life: Classroom Activities for HIV and AIDS Education (EN) - Education 
International - Education Development Center - World Health Organization
Acest manual conține lecții gândite pe grupe de vârstă pentru elevi sub 10 ani, 10-
14 ani și peste 15 ani, și se bazează pe experiența în activitatea de prevenție HIV și 
SIDA a peste 200.000 de educatori din 17 țări. Cuprinde aspecte legate de strategia de 
prevenție, dar și consiliere, testare, tratament, îngrijire, inegalități de gen, stigmatizare 
și discriminare, implicare în viața persoanelor infectate cu HIV/SIDA sau a celor afectate.
Vă prezentăm, în continuare, câteva activități de educație non-formală pe care le puteți 
folosi în atelierele cu copiii și tinerii, în cadru formal sau informal:

Compass - Educație pentru drepturile omului, manual pentru tineri (RO) – Consiliul 
Europei.
Educația pentru drepturile omului si COMPASS, un scurt ghid pentru practicieni, 40 de 
activități.
Programul Național Educație pentru Cetățenie Democratică pentru Palate și Cluburi 
ale Copiilor (RO).
Obiective cadru și de referință, metode creative de lucru, exemple de activități.
Equitas – Play it fair toolkit (EN) 
50 de jocuri și exerciții pentru copii cu vârste între 6-12 ani, pe temele cooperare, 
respect pentu diversitate, incluziune, respect, responsabilitate, acceptare.
Educație pentru Dezvoltare Sustenabilă - UNESCO (EN)
Informații structurate pe temele: Biodiversitate, Educație pentru schimbări climatice, 
Reducerea riscului dezastrelor, Diversitate Culturală, Reducerea Sărăciei, Egalitate de 
gen, Sănătate, Mod de viață sustenabil, Pace și securitate, Apă, Urbanizare sustenabilă.
Teaching and Learning for a Sustainable Future - UNESCO (EN)
Site multimedia, interactiv, de dezvoltare profesională, cu materiale, exerciții și link-
uri care ajută educatorii să aprofundeze cunoștințele în domeniul educației pentru 
dezvoltare durabilă și să înțeleagă importanța sa în abordarea problemelor economice, 
sociale și de mediu ale lumii.
Educație pentru Dezvoltare Sustenabilă – resurse pentru educatori UNESCO, 2012 
(EN)
Education for Sustainable Development Toolkit - UNESCO, 2006 (EN)
Acest compendiu de resurse se bazează pe ideea că, între comunități și sistemele 
lor de învățământ, trebuie să existe o armonizare a eforturilor de sustenabilitate. Pe 
măsură ce comunitățile dezvoltă obiective de sustenabilitate, sistemele și programele 
de educație trebuie să dezvolte curricule adecvate pentru a le susține. El se adresează 
tuturor actorilor interesați, incluzând ministere naționale și regionale, organizații non-
profit, universități și colegii, educatori, cadre didactice, administrație și municipalități,
oficiali guvernamentali. Deși acest material a fost scris pentru publicul nord-american, 
s-a dovedit eficient pentru publicul din întreaga lume.
ESD Toolkit – lista cu website-uri despre educația pentru dezvoltare.
Campus Ecology este o inițiativă Wildlife pentru învățământul superior, care are ca 
scop transformarea campusurilor universitare în modele de viață ale unei societăți 
durabile ecologic.  
Educație pentru cetățenie globală – UNESCO (EN)
Temele site-ului ONU: Advocacy global, Măsurarea progresului GCED (global citizenship 
education) și EDD la nivel global, Educație pentru pace și drepturile omului, Prevenirea 
extremismului violent prin educație.

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EFAIDS_ClassroomExerciceBook_eng_final_web.pdf
http://www.agenda21.org.ro/download/compass1.pdf
http://www.isj.sv.edu.ro/docs/EducatieFsN/vantur/Programe%20si%20proiecte%20educative/Nationale/Educatia%20pentru%20Cetatenie%20europeana/Ghid%20Educatie%20pentru%20Cetatenie%20Democratica%20Palate%20si%20Cluburi%20ale%20Copiilor.pdf
https://equitas.org/wp-content/uploads/2010/11/2008-Play-it-Fair-Toolkit_En.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/education/tlsf/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
http://www.esdtoolkit.org/resources/web_esd.htm
http://www.nwf.org/campusecology/index.cfm
http://en.unesco.org/gced
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/world-buffet.1156/
http://www.nonformalii.ro/resurse/activitati/vanatoare-de-comori-in-contextul-drepturilor-omului
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/world-buffet.1156/
http://www.tinact.ro/files_docs/astazi-este-o-zi-buna-pentru-nonformal.pdf
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http://eudevdays.eu/
http://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://ec.europa.eu/sport/week/
http://www.ewwr.eu/
http://www.eusew.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/
http://eas.unige.ch/EWASS2016/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-week-bees-and-pollination
http://codeweek.eu/
http://www.europeanheritagedays.com/
http://www.congress-eldw.eu/%20Consiliul%20Europei
http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations/campaign
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/national-action/raise-awareness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1069&furtherEvents=yes
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
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