
LUMEA PE CARE NE-O DORIM

Mişcarea pentru copii din America latină şi Caraibe (MMI-LAC) este o 

Alianţă strategică a organizaţiilor principale şi a reţelelor din regiune, ce 

activează întru promovarea, protejarea şi apărarea drepturilor copiilor şi 

adolescenţilor. Această Alianţă include YMCA, SOS Children's Villages 

International, Alianţa Fondului Copilului, Asistenţă telefonică copilului, 

Apărarea copiilor Internaţional (DCI), ECPAT, Institutul Inter-America 

pentru copii (IIN) al OAS, Plan International, Reţeaua din America Latină şi 

Caraibe pentru apărarea drepturilor copilului şi adolescentului (REDLAMYC), 

ANDI International, Salvaţi Copiii, UNICEF şi World Vision International, 

precum şi Centrul Internaţional pentru Copii Exploataţi şi Dispăruţi (ICMEC), 

Fundaţia Marist Solidarity International (FMSI) şi Viva Network în calitate 

de observatori.

MMI-LAC consolidează promovarea şi protecția drepturilor copiilor şi 

adolescenţilor în America Latină şi Caraibe prin: a) mobilizare pentru a 

promova drepturile copiilor şi adolescenţilor; b) articularea eforturilor 

pentru reprezentarea mai efectivă a drepturilor copilului; c) promovarea 

schimbului şi sistematizării experienţelor de succes; şi d) susținerea 

coordinării efective între societatea civilă, copii şi adolescenţi, State şi 

organizaţii internaţionale şi agenţii multilaterale.



LUMEA PE CARE NE-O DORIM



Introducere
Dragă prietene,

Vrem să-şi oferim un Ghid care descrie Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă pe care statele membre le-au identicat ca priorităţi 

pentru toată populaţia de pe Planeta noastră pentru a făuri o lume mai bună pentru toşi în următorii 15 ani. Conducătorii acestor ţări au făcut 

aceasta cu suportul a milioane de oameni şi organizaţii din toată lumea, inclusiv a copiilor şi persoanelor tinere!

Scopul acestui Ghid este de a te ajute să înţelegi mai bine Obiectivele, cum acestea inuenţează viaţa ta şi ce poţi face pentru a-şi ajuta ţara 

la realizarea acestora. 

Obiectivele au scopul de a face faţă provocărilor cu care lumea noastră se confruntă în ziua de astăzi – însă putem să realizăm aceste 

Obiective doar cu ajutorul populaţiei din lume – oameni ca tine, ca familia ta, ca profesorii tăi, ca prietenii tăi, comunitatea ta, ca surorile şi 

fraţii tăi.  Este foarte important ca noi toţi să reectăm asupra acţiunilor prin intermediul cărora putem contribui la realizarea Obiectivelor. 

Ţine minte: chiar şi paşii mici pot duce la succese mare, dacă milioane de oameni din lume se implică!

Acest document ne va ajuta să înţelegem cum percep copii şi tinerii ca tine aceste Obiective, ce este cel mai important pentru tine, ce paşi 

trebuie întreprinţi pentru a îmbunătăţi viaţa pentru toţi şi cum putem lucra împreună întru realizarea Obiectivelor şi crearea unei lumi mai 

bune pentru azi şi pentru viitor.

Sperăm că vei găsi acest Ghid interesant şi îţi mulţumim pentru participare!
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CE TREBUIE SĂ ŞTII ÎNAINTE DE A ÎNCEPE: 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU):

Creată în anul 1945, ONU este cea mai mare 

organizaţie internaţională existentă. Aproape 

toate Statele din lume sunt membre ale ONU. 

Organizaţia are sarcina de a menţine pacea şi 

securitatea în lume, ajutând la soluţionarea 

problemelor ce ne afectează pe toţi, promovând 

respectarea tuturor drepturilor omului (inclusiv 

ale copiilor şi tinerilor) şi oferirea susţinerii 

ţărilor prin colaborare cu ele în acest scop.

Statele Membre ale ONU:

Ţările au devenit membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. În anul 

2015, ONU avea 193 de state membre. 

Summit-ul Mileniului:

În anul 2000, reprezentanţi ai (atunci) 189 de state membre ale 

ONU s-au întâlnit pentru a adopta Declaraţia Mileniului.  Această 

Declaraţie a creat o Alianţă globală de combatere a sărăciei.  După 

această întâlnire, au fost elaborate Obiectivele, pe care în prezent 

le cunoaştem ca Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)*:

ODM sunt opt obiective pe care Statele şi le-au pus pentru a se 

călăuzi în eforturile comune ale organizaţiilor internaţionale şi a 

statelor în lupta împotriva sărăciei şi foametei în lume, stoparea, 

combaterea HIV/SIDA, promovarea egalităţii de gen şi asigurarea 

că mai mulţi copiii au posibilitate de a merge la şcoală, printre altele. 

Aceste obiective urmau să e realizate până în anul 2015 şi deşi, au 

fost înregistrate multe succese, încă multe mai urmează a  făcute. 

Câteodată, statele membre prezintă rapoarte ONU cu privire la 

activitatea lor în realizarea acestor Obiective. ONU revizuieşte 

progresul Statelor Membre şi evaluează succesele lor la realizarea 

obiectivelor.

Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă:

Deoarece perioada de timp a ODM ia sfârşit în anul 2015, lumea şi 

guvernele noastre trebuie să continue să lucreze întru realizarea 

deplină a ODM pentru toate popoarele, precum şi să soluţioneze 

probleme şi chestiuni noi.

De exemplu, mulţi oameni din lume – peste 1 miliard – continuă să 

trăiască în sărăcie, iar mulţi se confruntă cu inegalitatea, tratament 

inechitabil şi discriminare.  

În ultimii câţiva ani, ONU a început discuţiile de stabilire a 

priorităţilor globale ce trebuie îndeplinite în următorii 15 ani – în 

perioada 2016 - 2030. Aceste priorităţi sunt numite acum 

Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă sau Obiectivele Globale. 

Există 17 Obiective Globale  ce includ soluţionarea unui număr de 

probleme importante pentru lume, şi anume: eliminarea sărăciei 

extreme, asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie, 

realizarea oportunităţilor egale pentru toţi şi promovarea bunelor 

practici pentru consum şi producere, ce ne vor ajuta să facem 

Planeta noastră mai curată şi mai sănătoasă.

* Dacă doreşti să ai mai multe despre succesele ODM şi care este corelaţia dintre acestea şi noile Obiective Globale, te invit să citeşti Anexa. 

Vei găsi informaţii importante acolo.

CE SUNT OBIECTIVELE GLOBALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ? 

În iulie 2015, Statele Membre au ajuns la un acord nal cu privire la Obiectivele Globale.  Scopul acestui acord este depunerea 

eforturilor pentru a asigura că oamenii din lume duc o viaţă mai bună, fără a aduce prejudiciu Planetei. Statele vor colabora întru 

realizarea acestora în următorii 15 ani, în perioada 2015 - 2030. Aceste Obiective, care încep imediat după terminarea mandatului ODM sunt 

cunoscute ca Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă*

CUM AU FOST SELECTATE OBIECTIVELE GLOBALE?

ONU a organizat un Grup de Lucru Deschis, compus din reprezentanţi ai Statelor Membre, care s-a întrunit de 13 ori în perioada 2013 - 2014.  

Împreună cu o echipă de experţi tehnici în învăţământ, sănătate, mediu ambiant şi alte domenii, acest Grup a discutat cele mai stringente probleme 

cu care se confruntă oamenii din lume şi care stau în calea îmbunătăţirii vieţii pentru to i oamenii de pe Planetă. În acelaşi timp, au fost purtate 

discuţii cu oamenii simpli din lumea întreagă, dându-le oportunitatea să-şi exprime ideile despre Obiectivele Globale. În baza acestor discuţii, Grupul 

de Lucru Deschis a elaborat obiective şi ţinte cu un accent pe o varietate de teme diferite. De exemplu, unele dintre temele acoperite includ 

eliminarea sărăciei extreme şi a foametei, precum şi garantarea drepturilor omului, păcii, egalităţii de gen şi managementul sustenabil al mediului şi a 

resurselor naturale.

După ce a fost elaborat raportul Grupului de Lucru Deschis, toate Statele Membre ale ONU au avut posibilitatea să discute propunerea. Ele au fost 

de acord că Grupul de Lucru Deschis a elaborat o listă ambiţioasă şi destul de bună şi au decis să adopte cele 17 Obiective. Statele Membre au 

convenit asupra unei Declaraţii pentru a prezenta noile Obiective naţiunilor din lume, precum şi unele idei de implementare a Obiectivelor în practică 

şi de monitorizare pe parcursul următorilor 15 ani pentru a urmări progresul realizat. În nal, în august 2015, Statele Membre au convenit asupra 

unei agende depline pentru Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă, gata pentru un angajament ceremonios la 25 septembrie 2015 la sediul ONU 

din New York.

Acest Ghid va explica Obiectivele Globale propuse şi ţintele specice pentru ecare Obiectiv 

*Începând din acest moment le 

vom numi Obiectivele Globale.

2000 – 2015 Obiectivele 

de Dezvoltare ale 

Mileniului (ODM)

2015 - 2030 Obiectivele 

Globale de Dezvoltare 

Durabilă



DAR CE ÎNSEAMNĂ DEZVOLTARE DURABILĂ? 

ŞI DE CE ACEASTA ESTE IMPORTANTĂ?

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea 

ce îmbunătăţeşte condiţiile de trai în 

prezent fără a compromite resursele 

generaţiilor viitoare.

Dezvoltarea NU este durabilă dacă 

cheltuim sau folosim toate resursele acum, 

lăsând generaţiile viitoare fără nimic. Dezvoltarea durabilă 

înseamnă să creştem împreună, să îmbunătăţim gândirea celor 

din jur şi să respectăm mediul ambiant. 

Pentru a asigura dezvoltarea durabilă, trebuie să lucrăm 

împreună pentru a asigura efectuarea schimbărilor majore de 

transformare a societăţii într-o societate mai echitabilă şi mai 

justă. Pentru a realiza aceasta, conducătorii noştri îşi vor 

asuma angajamentul de a face această schimbare, însă şi noi 

trebuie să dăm o mână de ajutor. De exemplu, trebuie să oferim 

opiniile noastre cu privire la problemele ce afectează copiii şi 

persoanele tinere, analizând şi discutând despre lumea pe care 

o dorim pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. De asemenea, 

trebuie să întreprindem acţiuni pozitive în vieţile noastre, ce 

contribuie la dezvoltarea durabilă ca de ex., arătând respect 

faţă de alte persoane şi faţă de Planetă.  

POVESTEA JOANNEI 

Prietena mea, Joanna, studiază împreună cu 

mine şi întotdeauna are o grijă foarte mare de 

lucrurile sale. Ea ştie cât de mult îi costă pe 

părinţii ei să i le procure. Ea îşi admiră părinţii 

foarte mult. Tatăl ei lucrează la fermă şi nu 

foloseşte pesticide care prejudiciază solul. El 

ştie că dacă vom abuza acum pământul, acesta 

nu ne va da roade în viitor. Mama ei produce 

brânzeturi delicioase şi le vinde la un preţ 

accesibil. Ei nu sunt milionari, dar câştigă 

destul pentru existenţă. Nu o văd niciodată pe 

Joanna să se gândească la un model nou de 

telefon, în loc, ea se gândeşte la viitorul ei şi ce 

ar vrea să studieze, chiar dacă încă nu a decis 

între agricultură şi învățământ.  

ÎN CE LUME DORIM SĂ TRĂIM?

Vocea copiilor şi persoa
nelor tinere este importantă!

DOAR UN MOMENT…
Înainte de a continua, te invităm la o distracţie căutând cuvinte în acest PUZZLE DE CUVINTE.

Copil: În conformitate cu Convenţia ONU cu privire la Drepturile 

Copilului, un copil este orice inţă care încă nu a împlinit vârsta de 

18 ani.

Obiective: Rezultate generale pe care dorim să le obţinem în urma 

eforturilor depuse. Elaborăm ţinte pentru a măsura atingerea 

rezultatelor generale.

Echitate: Aceasta este cheia unei lumi mai dezvoltate, paşnice şi a 

unui loc mai bun. Echitate înseamnă respectarea şi aprecierea 

diferenţelor, permiţând ecărei persoane să aibă oportunitatea 

de a garanta drepturile lor.

Politici: Acţiunile Statului de abordare a problemelor şi a 

intereselor populaţiei.

Gen: Ceea ce deneşte individualitatea noastră, identitatea şi 

natura de bărbat sau femeie.

Sărăcie: O condiţie în care necesităţile de bază nu sunt 

satisfăcute în mod adecvat – de exemplu, accesul la mâncare, 

sănătate sau educaţie, printre altele.

Participare: Este dreptul nostru de a simţi, auzi, exprima şi de a  

luat în consideraţie în decizii. Participarea înseamnă a face ceva 

acum şi aici.  

Drepturile omului: Un set de drepturi de care se bucură ecare 

inţă umană de la naşterea sa. Acestea se bazează pe două valori 

de bază: egalitate şi demnitate umană.

Stat: Modul în care un stat este organizat. Acesta are un teritoriu 

denit, populaţie, un guvern şi legi pentru a îndruma politicile şi 

instituţiile.

√ Child

√ Goals 

√ Equity

√ Policies

√ Gender

√ Poverty

√ Participate

√ Human Rights   

√ State 



Scopul principal al 
Obiectivului 1 este 

eliminarea sărăciei extreme 

până în anul 2030

Este un obiectiv 

destul de mare! 

Cum îl vom 

realiza? 

Statele din cadrul Alianței globale 

de combatere a sărăciei vor lua 

măsuri pentru realizarea acestui 

obiectiv, iar ONU va verica dacă 

Statele depun efortul cuvenit. 

Dar ce putem face 
pentru a ajuta? 

De exemplu, putem aa mai multe 

despre cauzele şi efectele sărăciei 

în lume şi putem să devenim 

cetăţeni informaţi la nivel global.  Toţi avem dreptul şi trebuie 

să avem oportunitatea să 
cerem ca Statele să-şi 
îndeplinească angajamentele 

de crearea a unei lumi mai 
bune pentru toţi. 

Putem discuta problemele. Putem participa în 

procesele de consultanţă, ne putem face auziţi. 

Putem îndemna guvernele să ne asculte. Ne putem 

organiza. 

OBIECTIVUL 1

NU SĂRĂCIEI 

Eliminarea sărăciei în toate formele sale de peste tot 

Pentru a realiza Obiectivul 1, Statele au convenit să:

 asigure că ecare persoană din societate este protejată 

de astfel de probleme ca şomajul şi are acces la servicii de 

suport, ca îngrijirea medicală. Aceasta se numeşte 

protecţia socială şi are anume intenţia de a proteja şi 

susţine cele mai sărace persoane şi grupurile cele mai 

vulnerabile.

 asigure că resursele sunt alocate pentru implementarea 

politicilor sociale ce ajută oamenii nevoiaţi să aibă acces 

egal la servicii de bază, la piaţa muncii, pământ, tehnologii 

şi să poată începe afaceri pentru a creşte economic.

 consolideze rezistenţa persoanelor nevoiaţe ca ei să e 

mai bine protejaţi de evenimente extreme climatice, cum 

sunt inundaţiile şi secetele, precum şi alte şocuri sociale şi 

ecologice.

De ce aceasta este important pentru copii şi persoanele tinere?

OBIECTIVUL 2

NU FOAMETEI  

Eliminarea foametei, asigurarea securităţii alimentare şi 

îmbunătăţirea nutriţiei, precum şi promovarea agriculturii 

durabile 

Pentru a realiza Obiectivul 2, Statele au convenit să:

 reducă malnutriţia prin îmbunătăţirea programelor sociale pentru 

copii, mame şi persoane în vârstă şi să asigure alimente suciente, 

sigure şi nutritive anul împrejur.

  majoreze producere agricolă şi venitul fermierilor mici, în 

special a femeilor şi a persoanelor indigene, respectând mediul 

ambiant, biodiversitatea ecărei regiuni şi resursele proprii.

  prevină astfel de dezastre ca seceta, inundaţiile şi altele. 

  protejeze varietatea de specii de seminţe, culturi şi animale de 

fermă (domestice şi sălbatice), precum şi să distribuie în mod 

echitabil beneciile acestor resurse.  

Ce putem face pentru a asigura că ecare copil are mâncare destulă şi nutriţională pentru a creşte sănătos?

POVESTEA PAULEI ŞI LUISEI 

Paula era permanent îngrijorată pentru că Luisa, 

ica sa de doi ani, era mai mică şi mai slăbuţă 

decât alte fetiţe de vârsta ei. Ele locuia în 

munţi, unde era frig, prin urmare, Paula o hrănea 

pe Luisa cu supe calde şi bulion. Într-o zi, Paula a 

văzut la TV mesajul guvernului în care o mamă 

recomanda pentru copii o farfurie cu legume, 

ouă şi carne, în loc de supe şi bulion. De atunci, 

Paula a început să îmbunătăţească nutriţia şi 

sănătatea copilului său. 



OBIECTIVUL 3

SĂNĂTATE BUNĂ 

Pentru a realiza Obiectivul 3, Statele au convenit să:

 reducă numărul mamelor care decedează la naşterea 

copiilor.

 prevină mortalitatea nou-născuţilor şi a copiilor cu vârsta 

sub cinci ani.

 să pună capăt epidemiilor ca cea de HIV/SIDA şi alte boli, 

ca hepatita sau bolile cu transmitere hidrică.

 educe oamenii cu privire la prevenirea şi abuzul de droguri 

şi alcool, precum şi problemele legate de sănătatea 

mintală.

 ofere informaţii despre planicarea familiei, educaţia 

sexuală şi sănătatea reproductivă.

 asigure că ecare se bucură de dreptul la sănătate, ce 

include îngrijirea medicală de calitate, precum şi 

medicamente şi vaccine accesibile şi economice.

 reducă în jumătate decesele şi leziunile din cauza 

accidentelor rutiere la nivel global.

 reducă în mod substanţial numărul deceselor şi leziunilor 

cauzate de substanţele chimice periculoase din cauza 

poluării şi contaminării aerului, apei şi solului.

OBIECTIVUL 4

EDUCAŢIE DE CALITATE 

Asigurarea educaţiei incluzive şi echitabile de calitate şi 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru 

toţi 

Pentru a realiza Obiectivul 4, Statele au convenit să:

 

 asigure accesul tuturor la educaţie începând cu învăţământul 

primar. 

 ofere mai multe oportunităţi de instruire profesională şi tehnică 

persoanelor tinere şi adulţilor ca să poată obţine locuri de muncă 

mai bune.

 elimine inegalitatea în oportunităţile de învăţare între bărbaţi şi 

femei, copii cu dizabilităţi, persoane indigene şi victime ale 

conictului.

 îmbunătăţească clădirile şcolilor pentru a asigura un mediu sigur şi 

pozitiv tuturor. 

 majoreze numărul de burse pentru studii profesionale şi 

tehnice e în ţara de reşedinţă sau peste hotare. 

 majoreze numărul de profesori instruiţi şi calicaţi.

 promoveze educaţia pentru dezvoltarea durabilă. 

POVESTEA LUI CARMEN

Carmen şi cei doi fraţi ai săi nu mergeau la şcoală. Ei îi 

ajutau pe părinţi la fermă şi nu aveau destui bani ca să 

meargă la şcoală. Aceasta s-a schimbat când 

Guvernul a deschis o nouă şcoală care le-a oferit 

educaţie gratis. Toţi copiii din comunitatea lor au 

obţinut posibilitatea de a învăţa.  Pe lângă aceasta, ei 

de asemenea, au învăţat despre săminţe, tehnici de 

îmbunătăţire a irigării plantelor şi alte competenţe 

folositoare. Pe scurt, aceasta era o şcoală unde orice 

persoană era tratată în mod egal, indiferent dacă era 

fată sau băiat, sărac sau bogat. Fiecare avea acelaşi 

drept la educaţie.

De ce copiii şi persoanele tinere trebuie să e sănătoşi?

Ştiai că sănătatea 
este cea mai de 
preţ? 

Da. Sunt de acord, 

deoarece este foarte 

greu de lucrat sau 

învăţat când eşti bolnav. 

Iată de ce există şi 

Obiectivul privind 

sănătate. 

Până în anul 2030, toţi 

oamenii trebuie să e 

protejaţi de boli şi 
accidente. 

Să vedem care sunt 

ţintele pentru acest 

obiectiv. Sunt multe 

pentru copii şi tineri 

acolo.

Asigurarea vieţii sănătoase şi promovarea bunăstării la toate vârstele  

De ce mai este nevoie ca ecare copil şi persoană tânără să aibă o educaţie bună?



OBIECTIVUL 5

EGALITATEA DE GEN 

Pentru a realiza Obiectivul 5, Statele au convenit să:

 elimine toate formele de discriminare faţă de femei şi 

fete în toată lumea.

 elimine toate formele de violenţă împotriva femeilor şi 

fetelor, inclusiv tracul de persoane în scopuri sexuale şi 

alte forme de exploatare.

 elimine toate practicile şi tradiţiile care ar putea afecta 

în mod negativ sănătatea zică, mintală şi sexuală a 

fetelor şi femeilor.

 recunoască şi să aprecieze lucrul casnic al femeilor. Să 

încurajeze accesul la oportunităţi egale de a  auzite şi de 

a participa în toate domeniile politice, economice şi 

publice pentru femei şi fete. 

 protejeze drepturile femeilor la sănătatea sexuală şi 

reproductivă.

 promoveze politicile şi legile pentru a asigura egalitatea 

de gen, inclusiv reformele ce le oferă femeilor acces egal 

la proprietăţi şi la pământ, precum şi la alte forme de 

proprietate, servicii nanciare, succesiune şi resurse 

naturale.

Realizarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor şi fetelor 

De ce este important pentru fete şi băieţi să poată face aceleaşi lucruri?

Pamelix: Buna! Ştii ceva?

Oscar33: Buna Pame! Ce e? Zi-mi!

Pamelix: Am fost admisă la universitate!

Oscar33: Minunat! Ce vei studia?

Pamelix: Construcţia de maşini

Oscar33: hahahaha! Mda… Nu, serios…

Pamelix: Sunt serioasă

Oscar33: Şi de ce ai alege să faci o  muncă de 

bărbat?

Pamelix: Încă de mică îl ajut pe tatăl meu în 

atelierul său de reparaţii de maşini. Aceasta nu este 

o muncă de bărbaţi.

Oscar33: Calmează-te, nu te enerva. Maşina tatălui 

meu s-a stricat. Ne poţi ajuta? 

Pamelix: Desigur, cu plăcere! Aduceţi-o la atelier. 

OBIECTIVUL 6

APĂ CURATĂ ŞI CANALIZARE 

Asigurarea disponibilităţii şi managementului sustenabil al apei şi 

canalizării pentru toţi 

Pentru a realiza Obiectivul 6, Statele au convenit să:

 

 asigure că toate persoanele au acces la apă potabilă sigură.

 asigure că toate persoanele au acces la canalizare (evacuarea 

sigură a apelor reziduale şi un management bun al deşeurilor) şi să 

educe populaţia cu privire la obiceiurile de igienă personală. 

 monitorizeze calitatea apei pentru a reduce contaminarea. Să 

prevină aruncarea deşeurilor chimice sau a contaminanţilor în apă.

 îmbunătăţească folosirea apei, dezvoltând resurse mai mari 

pentru reutilizarea acesteia.

 crească gradul de conştientizare a comunităţilor pentru a asigura 

că ele joacă un rol activ la îmbunătăţirea managementului apei şi a 

canalizării.   

 protejeze şi să restabilească eco-sistemele acvatice, inclusiv ale 

munţilor, pădurilor, zonelor umede, râurilor, apelor subterane şi 

lacurilor. 

Care sunt cele mai importante lucruri pentru care aveţi nevoie de apă? Ce ar  dacă nu ai avea apă? Cum ne 

putem convinge că toţi copiii şi persoanele tinere au acces la apa potabilă?

POVESTEA LUI MATIAS

Matias şi aproape toţi copiii din cartierul lui erau 

bolnavi. Adulţii de asemenea, aveau probleme de 

sănătate. Când s-au adresat instituţiei medicale, 

doctorii le-au spus că cauza îmbolnăvirii era probabil 

apa – care este adusă într-un rezervor o dată la două 

zile – deoarece toţi aveau aceleaşi simptoame. De 

fapt, apa era contaminată şi deoarece puţini localnici 

aveau plită de gaz, ei nu puteau să arbă apa înainte 

de a o bea sau de a o folosi în mâncare.



OBIECTIVUL 7

SURSELE DE ENERGIE REGENERABILĂ 

OBIECTIVUL 8

LOCURI DE MUNCĂ BUNE ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ 

Deja am discutat despre apă, însă lumina 
este de asemenea importantă, nu crezi?

Foarte importantă! 

Nu putem face prea 

multe fără dânsa. 

Mulţi oameni încă nu au 

acces la electricitate în 

casele lor. Aceasta este o 

problemă majoră.

Iar cei dintre noi, ce au 

electricitate, deseori o 

irosesc. Exact! Putem cu 

toţii să conservăm energia 

şi astfel să ajutăm un pic. 

Să vedem ce ţinte au fost elaborate pentru a 

oferi ecărei persoane acces la energie, în aşa 

fel ca ei să poată accesa alte servicii ca lumina, 

internetul şi alte tehnologii până-n anul 2030.

Asigurarea accesului tuturor la surse de energie 

accesibile, sigure, sustenabile şi moderne 

Pentru a realiza Obiectivul 7, Statele au convenit să:

 

 asigure accesul tuturor la surse de energie accesibile, 

sigure, sustenabile şi moderne prin intermediul 

infrastructurii noi şi tehnologiilor mai bune. 

 promoveze ecienţa energetică prin elaborarea mai 

rapidă a tehnologiilor ce utilizează mai puţină 

electricitate. 

 sporească utilizarea surselor de energie regenerabilă la 

nivel global în comparaţie cu alte surse de energie. 

 coopereze în efectuarea cercetărilor şi dezvoltarea 

resurselor regenerabile şi curate de energie. 

Ce obiecte folosiţi acasă sau la şcoală pentru care e nevoie 

de electricitate? De ce este important ca toţi copiii şi 

persoanele tinere să aibă electricitate? 

Dar ce crezi 

despre locurile 

de muncă? 

Trebuie să ne asigurăm că 

ecare persoană are 

oportunităţi de muncă decentă, 

sigură, ce asigură că drepturile 

noastre sunt protejate şi se 

achită un salariu decent pentru 

a putea avea grijă de noi şi 

familiile noastre. 

De ce este important ca oamenii să poată găsi un loc de muncă bun? Ce poate să-i împiedice pe oameni să 

găsească locuri de muncă bune şi ce putem face ca să ajutăm oamenii să-şi găsească un loc bun de muncă?

Promovarea creşterii economice incluzive şi durabile, angajarea la 

un loc de muncă productiv şi decent pentru toţi

Pentru a realiza Obiectivul 8, Statele au convenit să:

 

 ofere oportunităţi pentru un mediu sigur şi creativ de muncă ce 

motivează dezvoltarea oamenilor.

 asigure că resursele noastre naturale sunt respectate şi 

protejate în activităţile economice.

 promoveze mediul şi condiţiile de muncă sigură şi decentă pentru 

toţi: bărbaţi şi femei, tineri, persoane cu dizabilităţi şi lucrători 

migranţi.

 reducă numărul de tineri şomeri prin majorarea accesului la 

instruire.

 prevină şi elimine munca forţată şi munca copiilor în toate 

formele.

 ia acţiuni la nivel global pentru a oferi mai  multe locuri de muncă 

tinerilor.



OBIECTIVUL 9

INOVAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ 

OBIECTIVUL 10

REDUCEREA INEGALITĂŢILOR

Dezvoltarea unei infrastructuri rezistente, promovarea 

unei industrii incluzive şi sustenabile şi facilitarea 

inovaţiilor  

Pentru a realiza Obiectivul 9, Statele au convenit să:

  

 elaboreze o infrastructură sustenabilă şi rezistentă 

pentru a susţine dezvoltarea economică şi bunăstarea 

oamenilor.

 ofere afacerilor mici accesului la suport tehnic şi credite 

pentru dezvoltarea lor.

 asigure că companiile promovează dezvoltarea durabilă şi 

nu aduc prejudicii mediului ambiant.

 aloce resurse pentru cercetare pentru a satisface 

necesităţile specice ale ţării şi pentru a îmbunătăţi 

tehnologiile.

 asigure acces la internet şi la tehnologii noi, în special a 

persoanelor care locuiesc în ţările cel mai slab dezvoltate.

Reducerea inegalităţilor dintre ţări şi în interiorul ţărilor

Pentru a realiza Obiectivul 10, Statele au convenit să:

 

 ofere sprijin persoanelor ce trăiesc în sărăcie, să le ofere acces la 

sprijin pentru o creştere economică rapidă şi durabilă.

 sigure că legislaţia şi practicile nu discriminează nici un grup, dar 

mai degrabă ascultă necesităţile oamenilor şi contribuţia celor 

afectaţi.

 asigure că legile şi programele sociale protejează persoanele 

dezavantajate şi vulnerabile. De exemplu, la stabilirea 

contingentelor în partidele politice, se vor include şi tinerii, 

femeile, persoanele indigene şi persoanele cu dizabilităţi.

 asigure că persoanele ce părăsesc ţara pentru a imigra în altă 

parte beneciază de legi ce îi protejează. 

Companiile sunt responsabile 

de mediul ambiant şi crearea 

produselor sănătoase care nu 

vor aduce prejudiciu 

oamenilor sau Planetei.

Companiile sunt de 

asemenea responsabile 

pentru acordarea asistenţei 

comunităţilor unde 

activează, ca membrii 

comunităţii să se simtă 

incluşi şi respectaţi. 

Credeţi că guvernul şi conducătorii companiilor pot face mai mult pentru mediul ambiant şi lucrătorii lor?
Te-ai simţit vreodată exclus? Ai observat lucruri care par să e inechitabile pentru anumite persoane? Ce simţi atunci şi ce crezi că 

trebuie făcut pentru a face aceste lucruri mai corect?

Cum reducem 

inegalitatea?
Statele trebuie să 

adopte legi şi practici ca 

toate persoanele să e 

incluse şi să  nu e 

discriminate.

Într-adevăr! Mă supăr 

tare când simt că suntem 

uitaţi sau nu suntem luaţi 

în consideraţie.



OBIECTIVUL 11

ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI SUSTENABILE  

OBIECTIVUL 12

CONSUM RESPONSABIL 

Dezvoltarea oraşelor şi a comunităţilor pentru a deveni 

incluzive, sigure, rezistente şi durabile   

Pentru a realiza Obiectivul 11, Statele au convenit să:

  

 asigure că toţi au acces la servicii de calitate şi de bază, 

locuinţe sigure.

 ofere transportare sigură, organizată care nu este 

dăunătoare mediului şi care este destinată în mod special 

copiilor, femeilor şi persoanelor vulnerabile.

 implice comunităţile în discuţii şi planicarea dezvoltării 

oraşelor.

 consolideze eforturile de protejare şi păstrare a 

moştenirii culturale şi naturale.

 majoreze rezistenţa la dezastre.

 asigure monitorizarea managementului deşeurilor şi a 

calităţii aerului.

 pregătească comunităţile pentru gestionarea adecvată a 

resurselor şi combaterea schimbărilor climatice.

Asigurarea consumului sustenabil şi a modelelor de 

producere

Pentru a realiza Obiectivul 12, Statele au convenit să:

 

 reducă în jumătate volumul de deşeuri alimentare 

per persoană, de către persoane individuale şi 

companii.  

 asigure că sunt îndeplinite cerinţele acordurilor 

internaţionale cu privire la manipularea substanţelor 

chimice nocive, având grijă de aer, apă şi sol. 

 reducă generarea deşeurilor cu ajutorul celor trei R: 

Reducere, Reutilizare şi Reciclare.

 asigure că practicile companiilor mari sunt responsabile, 

deschise şi prietenoase mediului.

 informeze şi să educe publicul, precum şi să ofere 

instrumente pentru a trăi în armonie cu natura pentru un 

stil de viaţă sustenabil.

Oraşele şi satele noastre 

trebuie să e curate şi 

sigure, cu utilităţi bune şi 

servicii de bază, ca apă şi 

elictricitatea.

Nu uitaţi locurile de 

joacă! Avem nevoie de 

parcuri şi transport 

sigur pentru a ne 

deplasa.

Care sunt lucrurile ce ar face oraşele mai sigure şi mai bune pentru copii şi tineri?

Ştiai că anul viitor 

părinţii mei nu vor 

mai procura cărţi? Nu? Dar cum 

vei învăţa? 

Şcoala ne împrumută 

cărţi, iar la sfârşitul 

anului, noi trebuie să le 

întoarcem bibliotecii. 

Desigur, trebuie să le 

păstrăm şi să avem 

grijă să nu rupem 

paginile.

Facem aceasta pentru a evita 

irosirea hârtiei, deoarece 

producerea hârtiei contribuie 

la tăierea a foarte multor 

copaci. Este o mică contribuţie 

la convieţuirea în armonie cu 

natura, salvarea pădurilor şi 

lăsarea unei lumi mai bune 

pentru oamenii care se vor 

naşte în viitor.

Este adevărat! şi aceasta, de 
asemenea, îi ajută pe părinţi să 

economisească bani! Care sunt lucrurile mici pe care le puteţi face în viaţa 

cotidiană care ne-ar ajuta să irosim mai puţine resurse 

ca apa, mâncarea, copacii şi energia?



OBIECTIVUL 13

SCHIMBĂRI CLIMATICE 

OBIECTIVUL 14

VIAŢA SUB APĂ

Întreprindeţi măsuri urgente pentru a combate 

schimbările climatice şi impactele acestora    

Pentru a realiza Obiectivul 13, Statele au convenit să:

  

 asigure că oamenii sunt bine pregătiţi pentru hazardurile 

climatice şi dezastrele naturale.

 abordeze problemele legate de schimbările climatice de 

pe agendele statelor şi să aloce resurse pentru a combate 

schimbările climatice.

Ţările din lume au sarcina de a încetini încălzirea globală şi de a reduce impactele negative ale acesteia până în anul 2030. 

Ai observat că 

muntele are mai 

puţină zăpadă ca 

înainte? 

Da, am văzut. Oamenii de 

ştiinţă din lume spun că 

aceasta se întâmplă din 

cauza creşterii 

temperaturii Pământului 

şi că este periculos 

pentru oameni, animale şi 

mediu. 

De ce este importantă schimbarea climatică pentru copii şi persoanele tinere? 

Care sunt impactele cu care te-ai putea confrunta?

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le găsim în ocean şi le folosim? 

De ce este important ca acestea să e protejate?

Conservarea şi folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor şi 

resurselor maritime pentru dezvoltarea durabilă 

Pentru a realiza Obiectivul 14, Statele au convenit să:

 

 reducă poluarea maritimă până-n anul 2025, deoarece 

majoritatea poluării provine din activităţile umane pe mal.

 implementeze legi ce interzic pescuitul ilegal, pescuitul 

excesiv şi alte practici distructive de pescuit. 

 ofere susţinere nanciară celor mai sărace ţări şi insulelor 

mici în protecţia şi aplicarea unui management mai bun al 

resurselor maritime, cu gândul la viitor.



OBIECTIVUL 15

VIAŢA PE PĂMÂNT

OBIECTIVUL 16

PACE ŞI JUSTIŢIE 

Protejarea, restaurarea şi promovarea folosirii durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea sustenabilă a 

pădurilor, combaterea defrişării, precum şi stoparea şi 

reversarea degradării solului şi stoparea pierderii 

biodiversităţii    

Pentru a realiza Obiectivul 15, Statele au convenit să:

  

 protejeze şi conserveze ecosistemele (de exemplu, 

deşerturile şi pădurile tropicale) prin respectarea 

acordurilor internaţionale semnate.

 reducă defrişarea pădurilor şi să planteze mai mulţi 

copaci pentru a reîmpăduri.

 protejeze şi să prevină în mod urgent extincţia speciilor 

pe cale de dispariţie; să stopeze vânatul necontrolat şi 

tracul de specii de oră şi faună protejate. Este 

importantă implicarea comunităţilor indigene.

Este important să avem o diversitate de plante şi animale în lume? Ce pot face 

copiii că să ajute la protejarea speciilor şi habitatelor acestora?

Promovarea societăţilor paşnice şi incluzive pentru 

dezvoltarea durabilă, asigurarea accesului la justiţie pentru 

toţi şi consolidarea instituţiilor efective, responsabile şi 

incluzive la toate nivelele  

Pentru a realiza Obiectivul 16, Statele au convenit să:

 

 elimine violenţa şi decesele legate de aceasta în lume.

 elimine abuzul, exploatarea, tracul şi toate formele de 

violenţă şi tortură faţă de copii.

 asigure că toţi au acces egal la justiţie în ţară şi la nivel 

internaţional.

 combată criminalitatea şi corupţia în orice formă.

 dezvolte instituţiile de stat ca să inspire condenţă 

cetăţenilor.

 asigure că cetăţenii sunt consultaţi şi că guvernele lor iau 

decizii în interesul copiilor şi adulţilor. De exemplu, copiii şi 

tinerii trebuie să e consultaţi înainte de adoptarea 

legislaţiei ce afectează vieţile lor. 

 asigure că copiilor li se oferă o identitate, inclusiv 

înregistrarea naşterii.

 asigure că toate persoanele au acces la informaţii.

 consolideze instituţiile pentru a preveni violenţa, terorismul 

şi criminalitatea.

De ce este atât de important pentru copii şi tineri să se simtă în siguranţă acasă şi la şcoală? Ce poţi face pentru a ajuta la 

promovarea siguranţei copiilor în comunităţile voastre? Ce putem face ca să trăieşti într-o lume mai sigura cu mai puţină violenţă?

Astăzi a fost 

o zi specială.

De ce? 

Povesteşte-mi.

Am colectat semnături la 

şcoală ca conducătorii 

statului să adopte legea 

privind combaterea violenţei 

faţă de copii şi a pedepsei 

corporale.

Ce bine! Au 

semnat şi 

adulţi petiţia?

Adulţi, copii şi tineri, ecare 

a fost de acord să pună capăt 

ciclului de violenţă.

Această lege ne va proteja şi ne va 

garanta dreptul de a trăi fără 
violenţă. 



OBIECTIVUL 17

PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE 

Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă    

Pentru a realiza Obiectivul 17, Statele au convenit să:

  

 asigure că toate ţările vor îndeplini aceste Obiective până în anul 

2030. Obiectivele Globale vor  incluse în planurile naţionale şi ecare 

Stat va decide care sunt cele mai stringente probleme în ţările lor. 

 asigure că ecare Stat alocă resursele sale pentru realizarea 

Obiectivelor. Adiţional, ţările dezvoltate se vor angaja să susţină 

realizarea obiectivelor în ţările mai puţin dezvoltate.  

 respecte deciziile politice ale ţărilor, cu condiţia că acestea sunt 

consecvente. De exemplu, nu puteţi crea reguli pentru protecţia 

resurselor naturale şi în acelaşi timp, să daţi permisiunea pentru 

exploatarea acestora.

 implice organizaţiile şi persoanele care au lucrat mulţi ani la diverse 

teme ce se referă la Obiectivele Globale. Aceste organizaţii şi 

persoane se vor implica în realizarea Obiectivelor, deoarece 

experienţa şi suportul lor este necesar. 

 asigure că Statele îşi îmbunătăţesc managementul datelor şi 

statisticilor pentru a putea evalua progresul lor şi progresul aferent 

realizării Obiectivelor Globale.

Ştim deja care 

sunt obiectivele şi 

ţintele…

…dar ce trebuie să 

facem noi şi guvernele 

noastre pentru a 

realiza aceste 

obiective?

Acum când ştii toate Obiectivele, conectează-le cu iconiţele corespunzătoare. 

OBIECTIVUL 1 NU SĂRĂCIEI

OBIECTIVUL 2 NU FOAMETEI

OBIECTIVUL 3 SĂNĂTATE BUNĂ

OBIECTIVUL 4 EDUCAŢIE DE CALITATE

OBIECTIVUL 5 EGALITATEA DE GEN 

OBIECTIVUL 6 APĂ CURATĂ ŞI CANALIZARE 

OBIECTIVUL 7 SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ

OBIECTIVUL 8 LOCURI DE MUNCĂ BUNE ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ

OBIECTIVUL 9 INOVAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ

OBIECTIVUL 10 REDUCEREA INEGALITĂŢII

OBIECTIVUL 11 ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI SUSTENABILE

OBIECTIVUL 12 CONSUM RESPONSABIL

OBIECTIVUL 13 SCHIMBĂRI CLIMATICE

OBIECTIVUL 14 VIAŢA SUB APĂ

OBIECTIVUL 15 VIAŢA PE PĂMÂNT

OBIECTIVUL 16 PACE ŞI JUSTIŢIE

OBIECTIVUL 17 PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE



ÎŞI MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Înainte de a ne lua rămas bun, să discutăm în grupuri:

Ce Obiective crezi ca sunt cele mai importante pentru copii şi tineri? 

Enumeraţi Obiectivele în ordinea priorităţii.

Ce Obiective vei promova şi cum vei ajuta la implementarea acestora? 



ANEXĂ 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi ţintele lor 

ODM 2000 - 2015:

Cum sunt corelate ODM cu Obiectivele Globale? Conectează ODM care crezi că se potrivesc cu Obiectivele Globale.

ODM 1: Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei

Progresul înregistrat: Numărul populaţiei cu un venit mai mic de 1,25 dolari SUA pe zi a fost redus în jumătate.

ODM 2: Realizarea învăţământului primar universal 

Progresul înregistrat: Înrolarea în şcolile primare în ţările în curs de dezvoltare a atins nivelul de 90%.

ODM 3: Promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor 

Progresul înregistrat: Egalitatea de gen între băieţi şi fete există în învăţământul primar din toată lumea

ODM 4: Reducerea mortalităţii copiilor  

Progresul înregistrat: Din anul 1990, cu 17,000 de copii mai puţin decedează în ecare zi. 

ODM 5: Îmbunătăţirea sănătăţii materne 

Progresul înregistrat: Mortalitatea maternă a scăzut cu 45% în perioada 1990 - 2013.

ODM 6: Combaterea HIV /SIDA, a malariei şi altor boli 

Progresul înregistrat: cu 3,3 milioane de decese mai puţin din cauza malariei în perioada 2000 - 2010.

ODM 7: Asigurarea sustenabilităţii mediului ambiant 

Progresul înregistrat: 2,3 miliarde de oameni au obţinut acces la apă potabilă mai bună în perioada 1990 - 2012.

ODM 8: Elaborarea Parteneriatului Global pentru Dezvoltare 

Progresul înregistrat: Asistenţa ocială de dezvoltare a atins un nivel record de 134 miliarde în anul 2013. 
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