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Argument 

 
 
 
În ciuda susţinerii internaţionale, la nivel de state, pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi 
pentru importanţa acestora pentru lumea în care trăim, oamenii obişnuiţi nu le cunosc. Pe măsură 
ce anul 2015 se apropie şi milioane de oameni suferă, cetăţenii interesaţi trebuie să se mobilizeze, 
să promoveze şi să stimuleze sprijinul politic necesar pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului (ODM). 
 
În calitate de profesor, sunteţi una dintre „armele” cele mai puternice în lupta pentru atingerea 
ODM şi acesta este şi motivul pentru care Asociaţia Pro Democraţia a gândit proiectul său de 
promovare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în activităţi derulate în cadrul instituţiilor de 
învăţământ secundar şi universitar din România. 
 
În cadrul acestui proiect am dezvoltat suportul de curs pe care îl consultaţi. Scopul acestui material 
este de a vă sprijini pe dumneavoastră, profesorii, în demersurile de informare cu privire la sărăcia 
mondială şi de a vă furniza tehnicile necesare pentru a transmite cunoştinţele pe subiectul 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului către elevii şi studenţii dumneavoastră. De aceea, vă 
încurajăm să folosiţi acest material la orele de clasă/cursurile la care abordaţi probleme legate de 
istorie contemporană, ştiinţă politică, relaţii internaţionale, economie, drepturile omului, educaţie 
civică, sociologie, demografie, dezvoltare durabilă, geografie şi mediu. 
 
Obiectivele acestor lecturi sunt: 

1. de a familiariza elevii/studenţi cu cele mai importante, controversate şi actuale aspecte ale 
tematicii discutate; 

2. de a le oferi nivelul de informaţii minim necesar pentru a putea adopta atitudini reflexive în 
raport cu tema; 

3. de a furniza elevilor şi studenţilor surse de aprofundare a informaţiilor obţinute în timpul 
cursului. 

 
În acest material veţi găsi informaţii structurate după cum urmează: istoria Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, prezentarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi date statistice 
relevante pentru discuţii pe marginea acestora, strategia asupra acestora şi actori importanţi 
implicaţi în atingerea lor, întrebări şi răspunsuri frecvente precum şi un dicţionar de termeni. 
 
Acest material a fost produs în cadrul proiectului „Lumea mea creşte” derulat de către Asociaţia 
Pro Democraţia în perioada decembrie 2008 – martie 2009 în Iaşi şi Timişoara. Acest proiect 
vizează promovarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului stabilite de Organizaţia Naţiunilor 
Unite şi dezvoltarea potenţialului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii din care fac parte. 
Proiectul a fost derulat cu sprijinul financiar al Programului Naţiunilor Unite de Dezvoltare România 
cu fonduri de la Ministerul Afacerilor Externe, din bugetul de asistenţă oficială pentru dezvoltare al 
României. 
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I. Introducere 
 

 
 
Criza economică în mijlocul căreia ne aflăm şi despre care auzim lucruri noi în fiecare zi din presa 
scrisă, de la televizor şi de pe internet dovedeşte cel mai clar conexiunile directe dintre 
evenimentele din colţuri diferite ale lumii contemporane, o lume globalizată. Lumea din ziua de 
astăzi se dezvoltă la unison şi acesta este un fapt ce nu mai poate fi tăgăduit. 
 
Beneficiile globalizării sunt evidente: dezvoltare economică sporită, creştere a standardelor de 
viaţă, oportunităţi mai numeroase. Însă există şi consecinţe negative cauzate de faptul că aceste 
beneficii nu sunt egal distribuite la nivel mondial şi de faptul că piaţa mondială nu este 
reglementată de principii de bază referitoare la obiective sociale. 
 
În acelaşi timp, însă, ultimii 25 de ani au reprezentat cea mai importantă reducere a sărăciei 
severe din istoria lumii. Cu toate acestea, zeci de state au devenit mai sărace. Mai mult de un 
miliard de oameni încă trăiesc cu echivalentul a mai puţin de 1 dolar american pe zi. În fiecare an, 
3 milioane de oameni mor datorită infectării cu HIV/SIDA şi 11 milioane de copii mor înainte de a-şi 
sărbători cel de-al cincilea an de viaţă. 
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II. Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)? 
 

 
II.1. Importanţă şi scurt istoric 

 
 
În 1945, statele membre fondatoare ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite au stabilit un sistem 
deschis de cooperare pentru întreaga lume. Acest 
sistem a funcţionat conducând către globalizare.  
 
În această lume nouă, grupuri de indivizi şi chiar 
indivizi interacţionează din ce în ce mai des între ei 
depăşind frontiere şi fără să implice instituţiile 
statelor. Pericolele atrase de această stare de fapt 
sunt multiple: criminalitatea, terorismul, poluarea, 
bolile, traficul de droguri şi armament, refugiaţii 
circulă cu o viteză nemaiîntâlnită până în prezent. 
   
 
 

Semnarea Cartei ONU – 1945 
 
Oamenii se simt din ce în ce mai ameninţaţi de întâmplări din celălalt colţ al lumii, ei sunt din ce în 
ce mai conştienţi de nedreptăţile şi violenţa din state îndepărtate şi se aşteaptă ca propriul stat şi 
comunitatea internaţională să rezolve astfel de probleme. Odată cu apariţia şi răspândirea noilor 
tehnologii care creează condiţiile comunicării rapide între oameni, înţelegerii reciproce şi a 
acţiunilor comune, putem să profităm de avantajele globalizării şi să-i prevenim dezavantajele 
învăţând cum să ne guvernăm mai bine. 
 
Pentru aceasta, statele trebuie să se susţină reciproc şi să acţioneze împreună pe baza unor 
principii şi valori comune. Aceste principii trebuie să ofere ocazia parteneriatelor dintre state şi 
actori non-statali, inclusiv companii multinaţionale.   
 
Diferenţele mari de distribuţie a bogăţiei de la nivel mondial, condiţiile de viaţă mizere în care 
trăiesc, în prezent, peste 1 miliard de oameni, escaladarea conflictelor armate în anumite regiuni 
ale lumii şi degradarea rapidă a mediului dovedesc, toate, limitele strategiei de dezvoltare aplicate 
până de curând şi necesitatea reformării acesteia.  
 
În întreaga lume, mai mult de 2,5 miliarde de bărbaţi, femei şi copii trăiesc în sărăcie, cu mai puţin 
de 2,5 dolari pe zi. Ei suferă de subnutriţie, de boli contagioase ce ar putea fi prevenite precum 
malaria, pojarul şi tuberculoza, sunt afectaţi de degradarea mediului înconjurător, afectaţi de rate 
sporite de analfabetism şi de numeroase alte probleme sociale, medicale, economice şi politice. 
Există însă metode de reducere a acestor probleme şi acestea sunt reprezentate de Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului. 
 
În formularea ODM s-au înregistrat două evenimente foarte importante: 
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1. 2000 - Summit-ul Mileniului 
 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM) constituie componenta principală 
a „Declaraţiei Mileniului”, adoptată în 
cadrul Summit-ul Mileniului, “Rolul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în 
Secolul XXI”, în septembrie 2000 de 
către 189 de ţări, printre care şi România. Acest document cadru defineşte agenda ONU pentru 
secolul XXI cu privire la pace, securitate şi dezvoltare. Declaraţia Mileniului este unica agendă 
globală în domeniul dezvoltării asupra căreia există un acord la cel mai înalt nivel între majoritatea 
statelor lumii, dând guvernelor posibilitatea de a monitoriza mai bine dezvoltarea umană, de a 
intensifica mobilizarea resurselor naţionale cât şi de a întări parteneriatele pentru dezvoltare. 
 
Astfel, 147 şefi de state şi guverne precum şi 189 de naţiuni s-au angajat, prin Declaraţia Mileniului 
a Naţiunilor Unite, să transforme în realitate dreptul la dezvoltare pentru toţi şi să lucreze împreună 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice la nivel global, a ţărilor defavorizate în acest 
sens. Aceştia au recunoscut faptul că progresul se bazează pe o dezvoltare economică susţinută 
ce trebuie să se concentreze pe reducerea sărăciei având în vedere şi drepturile omului. 
 
Prin adoptarea de către fiecare ţară a unor ţinte corelate ODM, specifice contextului naţional, s-a 
constituit un mecanism de monitorizare a progresului la scară naţională, regională şi globală. Acest 
lucru înseamnă că progresele pot fi monitorizate în funcţie de toţi indicatorii la mai multe nivele şi 
cu implicarea cât mai multor actori. Spre exemplu, la nivelul ţării noastre, monitorizarea progresului 
în atingerea ţintelor stabilite a fi atinse a fost făcută de către Guvern, cu sprijinul agenţiilor ONU din 
România şi a unor organizaţii neguvernamentale. 
 
 
2. 2005 – Summit-ul Mondial 
 
Summit-ul Mondial, organizat între 
14 şi 16 septembrie 2005 la sediul 
Naţiunilor Unite din New York, a 
adunat mai mult de 170 de şefi de 
state şi guverne pentru a revizui 
progresele înregistrate de la 
adoptarea Declaraţiei Mileniului din 
2000. Acest summit a reprezentat o oportunitate de adoptare a unor decizii îndrăzneţe în privinţa 
dezvoltării, securităţii, drepturilor omului precum şi a reformei Organizaţiei Naţiunilor Unite.  
Cele mai importante angajamente luate cu ocazia acestui Summit sunt: 

• Crearea unei Comisii de Menţinere a Păcii care să coordoneze activitatea de susţinere a 
statelor ce ies din conflicte armate; 

• Sporirea sumelor alocate pentru atingerea ODM; 
• O condamnare clară şi lipsită de ambiguităţi a “terorismului în toate formele şi manifestările 

sale”. 
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II.2. De ce Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului? 

 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului înlocuiesc iniţiativele anterioare ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru a stabili obiective clar determinate în timp pentru a conduce şi influenţa 
strategii naţionale şi internaţionale pentru dezvoltare. Încă de la înfiinţarea sa, Organizaţia 
Naţiunilor Unite a definit o serie amplă de obiective mondiale cu rezultate specifice, printre care 
abolirea colonialismului (preocupare specifică pentru perioada anilor 1940-1960), creşterea 
economică accelerată prin furnizarea de asistenţă internaţională masivă (preocupare specifică mai 
ales Deceniului ONU pentru Dezvoltare, anii ’60, dar şi celor trei decenii consecutive) şi eradicarea 
variolei, malariei şi altor boli transmisibile (preocupare sporită în perioada de după 1950). 
 
Dată fiind abundenţa conferinţelor şi summit-urilor ONU, este foarte important ca oamenii să 
cunoască motivele pentru care Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului sunt  unice şi atât de 
importante: 

• Ele reprezintă un pact încheiat între toţi actorii economici majori ai lumii. Ţările sărace s-
au angajat să-şi îmbunătăţească politicile şi instituţiile precum şi să sporească 
responsabilitatea acestora faţă de proprii cetăţeni; statele bogate s-au angajat să furnizeze 
resursele necesare pentru susţinerea unor astfel de schimbări. Cum angajamentul pentru 
atingerea ODM a fost luat la cele mai înalte nivele politice, Declaraţia Mileniului a Naţiunilor 
Unite a reprezentat primul moment în care guverne întregi, inclusiv ministerele comerţului şi 
finanţelor care administrează bugetele statelor, şi le-au asumat. În acelaşi mod, instituţii 
financiare internaţionale (Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, băncile regionale 
de dezvoltare şi din ce în ce mai mulţi membri ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului) şi-au 
exprimat responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor. 

 
• Lumea nu a mai cunoscut niciodată în istoria sa o perioadă atât de prosperă. Sutele de 

miliarde de dolari ce sunt cheltuite, în prezent, pentru operaţiunile militare din diferite colţuri 
ale lunii, pun problema dezvoltării internaţionale într-o cu totul altă perspectivă. S-ar putea 
să nu fie nevoie de mai mult de 50 de miliarde de dolari anual în plus, sub formă de ajutor 
internaţional, pentru atingerea Obiectivelor. Aproximativ 900 de miliarde de dolari au fost 
investiţi, doar în anul 2003, în armament de către guvernele lumii. La fel, ţările bogate 
acordă subsidii agriculturii proprii în valoare de 300 de miliarde de dolari în fiecare an. Din 
punct de vedere financiar, în tabloul mondial, angajamentul financiar necesar pentru 
atingerea ODM este relativ redus. 

 
• Progresul către atingerea Obiectivelor este monitorizat atent. Astfel, ODM nu sunt doar 

o colecţie de declaraţii spumoase de bune intenţii: pentru monitorizarea ODM, au fost 
create mecanisme foarte clare a căror aplicare produce Rapoartele asupra Obiectivelor 
Mileniului şi Rapoartele Secretarului General al ONU către Adunarea Generală ONU. Mai 
mult, pentru a responsabiliza la maximum guvernele,  organizaţii ale societăţii civile din 
întreaga lume produc propriile rapoarte asupra progreselor înregistrate în urmărirea ODM. 
Până în prezent au fost produse peste 60 de rapoarte naţionale de ţară.  

 
• Obiectivele pot fi atinse. Unii dintre comentatori susţin că acestea nu sunt Obiective “ale 

Mileniului” ci “Minime” Obiective şi că stabilirea unor ţinte mai reduse decât acestea este 
inacceptabil. Şi, ca dovadă a acestei idei, Obiective individuale ale unor state au fost atinse 
de numeroase ţări în perioade de doar 10 sau 15 ani. 
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II.3. Prezentarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
 
Fiecare Obiectiv din cele opt a fost stabilit astfel încât să fie uşor de înţeles, de implementat şi de 
măsurat. Având în vedere resursele, tehnologia şi cunoştinţele de care dispun guvernele noastre, 
atingerea acestor obiective, până în 2015, nu ar trebui să fie o problemă. 
 
În continuare vă prezentăm fiecare Obiectiv în parte, situaţia care a dus la stabilirea acestuia 
precum şi indicatorii aleşi pentru evaluarea progreselor în atingerea fiecărui Obiectiv. 
 

 
Obiectivul 1 – Eliminarea sărăciei severe şi a foametei  
 
Ştiaţi că? 

 Aproape 1 miliard de oameni trăiesc cu mai puţin de 1 dolar pe zi? 
 462 milioane dintre ei sunt tineri? 
 100 milioane de oameni vor trăi în sărăcie dacă preţul alimentelor continuă 

să crească? 
 50% din copii din Asia de Sud-Est sunt subnutriţi, peste jumătate din 

numărul cazurilor înregistrate la nivel mondial? 
 
Obiectivul 1 îşi propune să reducă la jumătate numărul celor care trăiesc cu mai puţin de un dolar 
pe zi, să creeze de locuri de muncă pentru toţi, în special femei şi tineri şi să reducă la jumătate 
numărul celor afectaţi de foamete. 
 
Între 55% şi 75% din populaţia cu vârsta de lucru are un loc de muncă în cele mai multe regiuni, cu 
excepţia Africii de Nord şi a Asiei de Vest unde femeile au cea mai scăzută rată de angajare, sub 
25%. 
 
Creşterea preţului la alimente este un alt factor care afectează cel mai tare oamenii săraci care nu 
îşi produc propriile alimente. Preţurile crescute pentru aceste produse limitează posibilităţile celor 
săraci de a se hrăni, dar şi de a obţine alte bunuri şi servicii esenţiale, inclusiv educaţie şi acces la 
sistemul sanitar. 
 
Conflictele şi creşterea numărului de refugiaţi lasă oamenii fără case şi îi aruncă în sărăcie. 
Impactul devastator al conflictelor este vizibil şi în creşterea considerabilă a numărului de refugiaţi. 
Peste 42 de milioane de oameni sunt, în prezent, dizlocaţi din cauza conflictelor şi a persecuţiilor, 
în interiorul sau în afara graniţelor propriei ţări. Africa Sub-Sahariană şi Asia de Vest înregistrează 
cel mai mare număr de refugiaţi. În Iordania şi Liban, refugiaţii reprezintă 10% din totalul populaţiei. 
 
Cele mai multe progrese în reducerea numărului de cazuri de copii subnutriţi au fost înregistrare în 
Asia de Est, între 1990 şi 2006.  
 
Africa Sub-Sahariană deţine cele mai triste recorduri în privinţa sărăciei, a numărul de refugiaţi, a 
lipsei locurilor de muncă. Progresele cele mai lente în reducerea subnutriţiei la copii se regăsesc, 
de asemenea, în ţările din această regiune. Asia de Sud înregistrează peste jumătate din cazurile 
mondiale de copii subnutriţi. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au stabilit o serie de indicatori măsurabili astfel încât 
progresele să fie uşor de monitorizat: 
 
Ţinta 1.A (globală): Înjumătăţirea, în perioada 1990-2015, a numărului de persoane al căror venit 
este mai mic de 1 dolar pe zi: 
Indicatorul 1.1 - Procentul de populaţie a cărei putere de cumpărare este de sub un dolar pe zi; 
Indicatorul 1.2 – Rata disparităţii sărăciei; 
Indicatorul 1.3 – Proporţia din consumul naţional care ajunge la cea mai săracă cincime din 
populaţie. 
 
Ţinta 1.B (globală): Atingerea încadrării totale şi productive în câmpul muncii, precum şi asigurarea 
unui loc de muncă decent tuturor persoanelor, inclusiv femeilor şi tinerilor: 
Indicatorul 1.4 – Creşterea ratei PIB pe persoană angajată; 
Indicatorul 1.5 – Rata numărului de angajaţi raportat la total populaţie; 
Indicatorul 1.6 - Proporţia celor angajaţi şi a căror putere de cumpărare este sub un dolar pe zi; 
Indicatorul 1.7 – Proporţia familiilor formate din persoane active în totalul numărului de angajaţi; 
 
Ţinta 1.C (globală) – Înjumătăţirea, între 1990 şi 2015, a procentului de persoane care suferă din 
cauza foametei: 
Indicatorul 1.8 – Incidenţa taliei mici la copiii cu vârstă mai mică de cinci ani 
Indicatorul 1.9 – Proporţia populaţiei care are un consum de calorii sub nivelul minim al unei diete 
ce asigură necesarul de energie. 
 
Obiectivul 2 – Acces universal la educaţia primară  
 
Ştiaţi că? 

 133 de milioane de tineri nu ştiu să scrie sau să citească? 
 73 de milioane de copii nu mergeau la şcoală în 2006? 
 100 de milioane de copii care merg la şcoală vor fi nevoiţi să o abandoneze 

înainte să înveţe să scrie sau să citească? 
 Când uniformele şi taxele şcolare au fost eliminate, în Kenya, Malawi şi 

Uganda, rata de şcolarizare a crescut considerabil?  
 Educaţia este cea mai bună investiţie în viitor şi este o condiţie de bază pentru îndeplinirea 

celorlalte Obiective? 
 
Obiectivul 2 îşi propune să asigure accesul la educaţie primară, până în 2015, pentru toţi copii din 
lume. 
 
Sărăcia este unul dintre factorii care agravează considerabil situaţia. Educaţia primară este o 
provocare majoră pentru copii săraci şi marginalizaţi social. Sondaje din regiunea sub-sahariană 
arată că, pentru copiii care provin din familiile sărace, şansele de a urma o şcoală primară sunt 
foarte scăzute. 
 
Apartenenţa la mediul rural este o altă cauză a ratei mici de şcolarizare. În 32 din 40 de ţări, rata 
de şcolarizare este mai mare în mediul urban decât în cel rural. Fetele sunt cele mai expuse 
riscului de abandon şcolar din cauza sărăciei şi a căsniciilor timpurii. 
 
Copii afectaţi de conflicte şi de instabilităţile politice accentuate din unele regiuni sunt cel mai 
probabil să fie lipsiţi de acces la educaţia primară. Date privind situaţia din 114 tabere de refugiaţi, 
din 27 de ţări, arată că doar în şase tabere din zece fost reuşită şcolarizarea tuturor copiilor în 
ciclul primar.  
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Numărul copiilor din ţările în curs de dezvoltare care au terminat ciclul de educaţie primară a 
crescut de la 79%, în 1999, la 85%, în 2006. 

 
În aproape toate regiunile din lume, rata de şcolarizare primară a depăşit  90% în 2006. Numărul 
copiilor care nu erau înscrişi la şcoală a scăzut de la 103 milioane în 1999 la 73 milioane în 2006. 
Aceste rezultate bune au fost direct influenţate de implicarea politică a guvernelor şi de sprijinul 
partenerilor de dezvoltare. 
 
Rata de şcolarizare primară a ajuns în Africa Sub-Sahariană doar la 71%, în ciuda salturilor rapide 
înregistrate după 2000. În această regiune, 38 de milioane de copii de vârstă şcolară nu sunt încă 
înscrişi la şcoală. În Asia de Sud, rata de şcolarizare a ajuns aproape la 90%, dar peste 18 
milioane de copii nu frecventează încă cursurile unei şcoli primare. 
 
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
 
Ţinta 2.A (globală) – Asigurarea ca, până în 2015, copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau 
băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii 
Indicatorul 2.1 – Rata netă de înscriere în ciclul primar de învăţământ 
Indicatorul 2.2 – Proporţia elevilor care s-au înscris în clasa I şi au terminat clasa a IV-a 
Indicatorul 2.3 – Rata de alfabetizare a tinerilor cu vârsta între 15 şi 24 de ani, bărbaţi şi femei. 
 
 
Obiectivul 3 - Promovarea egalităţii dintre sexe şi încurajarea femeilor 
 
Ştiaţi că? 

 Două treimi dintre adulţii analfabeţi ai lumii sunt femei? 
 Fiecare Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului este influenţat direct de drepturile 

femeilor? 
 Fetele reprezintă 55% din numărul total al copiilor care nu merg la şcoală? 
 Femeile sunt plătite mai puţin, lucrează în condiţii mai proaste şi întâmpină 

mai multe obstacole decât bărbăţii în obţinerea unei promovări? 
 În ianuarie 2008, femeile ocupau, la nivel global, 18% din locurile de parlamentari (48.8% în 

Rwanda, 47% în Suedia, 43,2% în Cuba – şi cel puţin 30% în 20 de ţări, dar niciuna din 
Asia)? 

 Doar şapte din 150 şefi de state şi opt din 192 şefi de Guverne erau, în ianuarie 2008, 
femei? 

 
Obiectivul 3 îşi propune să elimine inegalităţile dintre sexe în ciclul de educaţie primară şi 
secundară, până în 2005, şi în toate ciclurile educaţionale, până în 2015. 
 
Femeile ocupă, în prezent aproape 40% din total locurilor de muncă plătite, în afara domeniului 
agricol, cu 5% mai mult decât în 1990. Aproape două treimi din femeile din ţările în curs de 
dezvoltare au ,însă, locuri de muncă nesigure. În ciuda progreselor făcute, femeile întâmpină în 
continuare probleme în obţinerea unor locuri de muncă sigure şi bine plătite. 
 
Parlamentele nordice deţin în continuare cel mai mare procent de reprezentare a femeilor în forul 
legislativ naţional, cu peste 41%. Situaţia s-a îmbunătăţit şi în America Latină şi Caraibe, unde 
femeile deţin în 22% din locurile din Parlament. Şi în Africa Sub-Sahariană s-au înregistrat 
progrese ca urmare a campaniei susţinute din perioada electorală 2007. Oceania este singura 
regiune în care participarea politică a femeilor a stagnat. 
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În ciuda creşterii reprezentării parlamentare, accesul femeilor la funcţii importante în guverne este 
în continuare redus. Doar 16% din poziţiile ministeriale mondiale sunt ocupate de femei.  
 
Sărăcia, lipsa certificatelor de naştere, folosirea fetelor pentru muncă, conflictele armate, rata 
infestării cu HIV/SIDA şi condiţiile extreme ca seceta şi lipsa alimentelor sunt cauzele majore care 
reduc considerabil accesul fetelor la educaţia primară. 
. 
Asia de Sud a înregistrat cele mai mari progrese începând cu anul 2000. Africa Sub-Sahariană, 
Asia de Vest şi Africa de Nord au făcut, de asemenea, paşi importanţi către reducerea inegalităţilor 
la nivelul educaţiei primare. 
 
Două din trei ţări au atins paritatea dintre sexe la nivelul educaţiei primare după ce, între 2000 şi 
2006, rata de şcolarizare a fetelor în ţările în curs de dezvoltare a crescut mai mult decât cea a 
băieţilor.  
 
Oceania a regresat în atingerea parităţii dintre sexe în educaţia primară. Africa Sub-Sahariană şi 
Asia de Vest înregistrează, în ciuda progreselor făcute, cele mai mari diferenţe de şcolarizare 
primară între băieţi şi fete. 
 
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
 
Ţinta 3.A – Eliminarea disparităţilor de gen din învăţământul primar şi secundar, de preferat până 
în 2005, iar din toate formele de învăţământ nu mai târziu de anul 2015  
Indicatorul 3.1 – Rata fetelor raportată la cea a băieţilor din ciclurile primar, secundar şi terţiar de 
învăţământ 
Indicatorul 3.2 – Rata de ocupare în muncă a femeilor în sectoarele de activitate neagricole 
Indicatorul 3.3 – Proporţia numărului de femei parlamentar din numărul total al membrilor 
Parlamentului. 
 
Obiectivul 4 - Reducerea mortalităţii infantile 
 
Ştiaţi că? 

 Un copil născut într-o ţară aflată în curs de dezvoltare are de 13 ori mai multe 
şanse să moară în primii cinci ani de viaţă decât un copil născut într-o ţară 
dezvoltată? 

 În zonele cele mai afectate, mortalitatea copiilor sub cinci ani din cauza 
HIV/SIDA se va dubla până în 2010? 

 Doar o cincime din copii cu infecţii respiratorii primesc îngrijiri 
medicale în Vestul Africii? 

 
Obiectivul 4 îşi propune să reducă cu două treimi, până în 2015, mortalitatea în rândul copiilor cu 
vârsta sub cinci ani. 
 
Mortalitatea infantilă cauzată de pojar a scăzut cu 68% între 2000 şi 2006, de la 757.000 la 
242.000, iar în Africa Sub-Sahariană cu peste 91%. Aproape 80% din toţii copii de pe Glob au fost 
vaccinaţi preventiv, în 2006, împotriva pojarului. Sunt, însă, necesare eforturi considerabile pentru 
reducerea mortalităţii infantile provocate de pojar cu 90% până în 2010. 
 
Cele mai frecvente cauze ale mortalităţii infantile – pneumonie, pojar, malarie – pot fi prevenite cu 
uşurinţă prin îmbunătăţirea serviciilor sanitare, a vaccinărilor şi a folosirii plaselor de ţânţari tratate 
cu insecticid. 
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Subnutriţia este principala cauză pentru peste o treime din decesele înregistrate la copiii sub cinci 
ani. 
 
Majoritatea ţărilor din Africa Sub-Sahariană nu au făcut progrese în reducerea mortalităţii infantile. 
În Asia de Est, America Latină şi Caraibe, ratele mortalităţii infantile sunt de patru ori mai mari 
decât în ţările dezvoltate. Disparităţile persistă în toate regiunile, iar cei mai expuşi copii sunt cei 
din zonele rurale şi a căror mame au o educaţie slabă.  
 
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
Ţinta 4.A – Reducerea cu două treimi, în perioada 1990-2015, a mortalităţii la copiii cu vârsta sub 
cinci ani 
Indicatorul 4.1 – Rata mortalităţii la copiii cu vârsta mai mică de cinci ani 
Indicatorul 4.2 – Rata mortalităţii infantile 
Indicatorul 4.3 – Proporţia copiilor cu vârsta sub un an vaccinaţi împotriva rujeolei. 
 

 
Obiectivul 5 – Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
 
Ştiaţi că? 

 Una din zece femei gravide este adolescentă? 
 Una din şase femei gravide, din ţările mai puţin dezvoltate, are între 15 şi 19 

ani. Aceste sarcini au un risc ridicat de îmbolnăvire şi mortalitate? 
 Peste 500.000 de femei au murit, în 2005, în timpul sarcinii, a naşterii sau în 

primele şase săptămâni de după naştere? 86% dintre cazuri au avut loc în 
Africa Sub-Sahariană şi Asia de Sud. 

 Mortalitatea maternă a scăzut doar cu 1%, între 1990 şi 2005, cu mult 
sub ţinta de 5,5%, necesară pentru îndeplinirea Obiectivului 5? 

 
Obiectivul 5 îşi propune să reducă cu două treimi, până în 2015, rata mortalităţii materne şi să 
faciliteze accesul universal la contracepţie. 
 
Aproape 61% din naşterile care au avut loc în ţările în curs de dezvoltare, în 2006, au fost asistate 
de personal calificat, faţă de mai puţin de jumătate în 1990. Acest procent scade, însă, în Asia de 
Sud (40%) şi Africa Sub-Sahariană (47%). 
 
Accesul la îngrijire medicală prenatală este, de asemenea, un alt pas necesar pentru reducerea 
ratei mortalităţii materne. 
 
Reducerea sarcinilor la o vârstă fragedă reprezintă un alt factor care contribuie la atingerea 
indirectă a acestui obiectiv. Numărul acestor sarcini a stagnat între 2000 şi 2005, dar ele sunt în 
continuarea mari în Africa Sub-Sahariană.  
 
Accesul la metodele de contracepţie rămâne în continuare limitat pentru femeile sărace din Africa 
Sub-Sahariană, America Latină şi Caraibe. 
 
Africa de Nord, America Latină, Caraibe şi Asia de Sud-Est au reuşit să reducă rata mortalităţii 
materne cu aproape o treime, între 1990 şi 2005, dar progresul din aceste regiuni rămâne în 
continuare limitat 
 
Africa Sub-Sahariană a înregistrat doar progrese neglijabile. Măsuri de îmbunătăţire privind 
accesul la metode de contracepţie şi  îngrijiri ginecologice sunt necesare în toate regiunile pentru a 
atinge acest obiectiv la nivel global. 
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Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
Ţinta 5.A – Reducerea cu trei sferturi, în perioada 1990-2015, a ratei mortalităţii materne: 
Indicatorul 5.1 – Rata mortalităţii materne; 
Indicatorul 5.2 – Proporţia numărului de naşteri asistate de personal sanitar calificat; 
 
Ţinta 5.B – Atingerea, până în 2015, a accesului universal la servicii de sănătate a reproducerii 
Indicatorul 5.3 – Rata folosirii metodelor contraceptive 
Indicatorul 5.4 – Rata de naşteri la adolescente 
Indicatorul 5.5 – Servicii de îngrijire ante-natală (calcularea separată a procentului femeilor care au 
făcut cel puţin o vizită la medic şi a celor care au făcut cel puţin patru vizite la medic în perioada 
sarcinii) 
Indicatorul 5.6 – Nevoia neacoperită de servicii de planificare familiară. 
 
 
Obiectivul 6 – Combaterea HIV/SIDA, malariei şi a tuberculozei 
 
Ştiai că? 

 7.000 de tineri sunt infectaţi zilnic cu HIV/SIDA? 
 5.500 de oameni mor zilnic de SIDA? 
 11,8 milioane de tineri au această boală? 
 33 milioane de oameni erau infectaţi, în 2007, cu HIV. Majoritatea lor trăiesc 

în Africa Sub-Sahariană? 
 15 milioane de copii şi-au pierdut unul sau ambii părinţi din cauza acestei boli? 
 1,7 milioane de oameni au murit de tuberculoză în 2006? 
 Un milion de oameni mor anual din cauza malariei? 

 
Obiectivul 6 îşi propune să reducă la jumătate, până în 2015, cazurile de infectare cu HIV/SIDA. 
 
Numărul persoanelor infectate cu HIV a scăzut de la trei milioane, în 2001, la 2,7 milioane, în 
2007. Acest lucru a fost posibil mulţumită îmbunătăţirii tratamentelor de prevenire. Extinderea 
serviciilor de tratamente antiretrovirale a scăzut numărul persoanelor care mor de SIDA, de la 2,2 
milioane, în 2006, la două milioane în 2007.  
 
15,5 milioane de femei şi 15,3 milioane de bărbaţi, cu vârsta peste 15 ani, erau infectate cu HIV, în 
2007, la nivel mondial. Femeile reprezentau 60% din cazurile înregistrate, în 2007, în Africa Sub-
Sahariană. 
 
Au fost înregistrate succese în prevenirea infectării cu HIV şi prin limitarea comportamentelor 
sexuale periculoase. După 2001, infectarea cu HIV în rândul tinerelor mame prezente la controale 
prenatale a scăzut în 14 din cele 17 ţări cele mai afectate. 

 
Numărul persoanelor infectate cu HIV care au primit tratament antiretroviral a crescut cu 950.000 
în 2007. Rata noilor infectări cu HIV în acelaşi an a fost, însă, mult mai mare – 2,7 milioane. Doar 
trei milioane de oameni din 9,7 milioane, din ţările în curs de dezvoltare, primeau tratamentul 
necesar împotriva SIDA la sfârşitul anului 2007. 
 
Problema copiilor bolnavi de SIDA a înregistrat, până la sfârşitul anului 2007, progrese în 24 de 
ţări, inclusiv 21 de ţări din Africa Sub-Sahariană. 
 
Şi tratarea malariei este în continuare deficitară. Numărul copiilor care au primit medicamente 
contra acestei boli, a scăzut de la 41%, în 2000, la 34%, în 2005, în 22 de ţări sub-sahariene. 
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Numărul cazurilor de malarie a scăzut considerabil în Vietnam după ce implementarea măsurilor 
antimalarie au devenit prioritate naţională, în 1991. Numărul plaselor tratate cu insecticid contra 
ţânţarilor, folosite pentru prevenirea malariei, a crescut, la nivel mondial, de la 30 milioane, în 
2004, la 95 milioane în 2007. 
 
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
Ţinta 6.A – Stoparea, până în 2015, şi apoi începerea limitării răspândirii HIV/SIDA: 
Indicatorul 6.1 – Rata incidenţei HIV în rândul populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de ani; 
Indicatorul 6.2 – Folosirea prezervativului la ultimul contact sexual de risc; 
Indicatorul 6.3 – Proporţia populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de ani care au o bună înţelegere a 
ceea ce înseamnă HIV/SIDA; 
Indicatorul 6.4 – Rata înscrierii la cursurile şcolare a orfanilor, obţinută prin raportarea numărului 
de orfani înscrişi la şcoală la numărul de înscrieri la cursurile şcolare a copiilor cu familie, pentru 
categoria de vârsta 10-14 ani. 
 
Ţinta 6.B – Atingerea accesului universal la tratamentul împotriva HIV/SIDA al tuturor celor care au 
nevoie de acesta până în 2010: 
Indicatorul 6.5 – Proporţia populaţiei într-un stadiu avansat al infectării cu HIV care are acces la 
tratament antiretroviral. 
 
Ţinta 6.C – Stoparea, până în 2015, şi apoi începerea redresării incidenţei malariei şi a altor boli 
infecţioase majore: 
Indicatorul 6.6 – Rata decesului asociat cu malaria şi cea a incidenţei bolii; 
Indicatorul 6.7 – Proporţia copiilor cu vârsta sub cinci ani care dorm în paturi acoperite cu plase de 
ţânţari şi proporţia copiilor cu aceeaşi vârstă cu febra şi care sunt trataţi cu medicamente anti-
malarie adecvate; 
Indicatorul 6.8 – Ratele de incidenţă, prevalenţă şi deces asociate tuberculozei; 
Indicatorul 6.9 – Numărul cazurilor de tuberculoză depistate şi tratate sub observare directă pe 
termen scurt. 
 
 
Obiectivul 7 – Asigurarea sustenabilităţii mediului înconjurător 
 
Ştiaţi că? 

 Dioxidul de carbon (CO2) produs de arderea combustibililor fosili reprezintă 
mai mult de jumătate din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră care 
produc schimbările climatice? 

 Emisiile de CO2 au crescut cu 30%, între 1990 şi 2005, la nivel global? 
 Zonele arctice, insulele mici, regiunile de deltă din Africa şi Asia şi continentul african sunt 

cele mai expuse efectelor încălzirii globale? 
 Implementarea cu succes a Protocolului de la Montreal a dus la reducerea cu 96% a 

folosirii substanţelor care distrug stratul de ozon? 
 21 milioane de kilometri pătraţi de uscat şi apă au devenit zone protejate în 2007? 
 Doar 0,7% din suprafaţa totală a oceanelor este protejată? 
 7,3 milioane de hectare de pădure au fost defrişate anual, între 2000 şi 2005? 
 Un sfert din populaţia lumii nu are acces la nicio formă de canalizare? 
 1,2 milioane de oameni nu au acces la apă potabilă sigură? 

 
Obiectivul 7 îşi propune să integreze principiile dezvoltării durabile în politicile naţionale şi să 
contracareze pierderile de resurse; să reducă considerabil pierderile de biodiversitate până în 
2010; să reducă la jumătate, până în 2015, procentul celor care nu au acces sigur la apă potabilă 
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şi canalizare şi să amelioreze viaţa pentru aproximativ 100 de milioane de locuitori din taberele 
improvizate. 
 
La Conferinţa de la Bali, din decembrie 2007, au început negocierile în cadrul Convenţiei Cadru 
pentru Schimbări Climatice a Naţiunilor Unite. Negocierile vor dura până la sfârşitul lui 2009 şi vor 
înlocui Protocolul de la Kyoto, aflat momentan în vigoare. Negocierile s-au concentrat pe măsuri de 
combatere şi adaptare la schimbările climatice. Principalele puncte ale discuţiei au fost investiţiile 
financiare, dezvoltarea şi transferul tehnologiei, eficientizarea energetică şi tranziţia către sursele 
de energie regenerabilă. 
 
Pădurile joacă un rol esenţial în combaterea schimbărilor climatice, conservă biodiversitatea, solul 
şi resursele de apă şi pot întări activităţile economice locale şi naţionale. Aria totală a pădurilor 
destinate conservării biodiversităţii a crescut cu 96 milioane de hectare, începând cu 1990, 
ajungând la o zecime din suprafaţa mondială. Suprafaţa pădurilor destinate protecţiei solului a 
crescut cu 9%, între 1990 şi 2005, cu peste 50 milioane de hectare. 
 
Consumul de apă s-a dublat faţă de rata de creştere demografică în secolul trecut. Africa de Nord, 
Asia de Vest, regiuni din China şi India sunt puternic afectate de diminuarea resurselor de apă. 
 
Numărul oamenilor din ţările în curs de dezvoltare care folosesc sisteme îmbunătăţite de 
canalizare a crescut cu 1,1 miliarde începând cu 1991, mai ales în Asia de Est şi de Sud-Est. 
Numărul lor trebuie să crească, însă, cu 1,6 miliarde în următorii şapte ani pentru atingerea ţintei. 
 
2,5 miliarde de oameni nu au, în continuare, acces la sisteme de canalizare îmbunătăţite 
majoritatea lor trăind în Asia şi Africa Sub-Sahariană. 
 
1,6 miliarde de oameni au dobândit acces la apă potabilă sigură începând cu 1990, dar aproape 
un miliard de oameni nu beneficiază încă de surse sigure de apă potabilă. Cele mai importante 
progrese s-au înregistrat în Asia de Est cu o creştere de peste 20%, începând cu 1990. Cea mai 
gravă situaţie se întâlneşte în Africa Sub-Sahariană. 
 
Asia de Sud-Est a înregistrat o creştere a emisiilor de CO2 cu 82%, între 1990 şi 2005, în timp ce 
emisiile de CO2 din ţările membre ale Comunităţii Statelor Independente au scăzut cu 38%, între 
1990 şi 2005. 
  
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
Ţinta 7.A – Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi programele statelor şi 
redresarea risipei de resurse naturale: 
Indicatorul 7.1 – Proporţia suprafeţei de teren acoperită de păduri; 
Indicatorul 7.2 – Totalul emisiilor de dioxid de carbon pe cap de locuitor şi pe 1 dolar PIB (puterea 
de cumpărare), precum şi consumul de substanţe care afectează stratul de ozon; 
Indicatorul 7.3 – Proporţia stocului de peşte care trăieşte în siguranţă în limitele biologice 
Indicatorul 7.4 – Proporţia resurselor totale de apă folosite. 
 
Ţinta 7.B – Reducerea pierderii biodiversităţii şi atingerea, până în 2010, a unei scăderi 
semnificative a ratei pierderilor: 
Indicatorul 7.5 – Proporţia ariilor terestre şi marine protejate; 
Indicatorul 7.6 – Proporţia speciilor pe cale de dispariţie. 
 
Ţinta 7.C – Înjumătăţirea numărului de persoane care nu au acces durabil la o sursă de apă 
potabilă şi la servicii de bază de canalizare, până în 2015: 
Indicatorul 7.7 – Proporţia populaţiei ce utilizează o sursă sigură de apă potabilă; 
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Indicatorul 7.8 – Proporţia populaţiei ce utilizează un serviciu de canalizare îmbunătăţit. 
 
Ţinta 7.D – Îmbunătăţirea semnificativă, până în 2020, a vieţii unui număr minim de 100 de 
milioane de locuitori ai mahalalelor: 
Indicatorul 7.9 – Proporţia populaţiei urbane ce trăieşte în mahalale. 
 
 
Obiectivul 8 – Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare 
 
Ştiaţi că? 

 Eliminarea sărăciei la nivel mondial poate fi atinsă doar printr-un parteneriat 
global între ţările bogate şi sărace? 

 Criza alimentară globală este parţial rezultatul subvenţiilor agricole şi a 
tarifelor protecţioniste practicate de ţările dezvoltate şi care au descurajat  
producţia agricolă din ţările în curs de dezvoltare? 

 Numărul abonaţilor la reţelele de telefonie fixă şi mobilă a crescut de la 530 de milioane în 
1990 la peste patru miliarde la sfârşitul lui 2006? 

 Peste 18% din populaţia lumii avea o conexiune la internet la sfârşitul lui 2006? 
 58% din populaţia ţărilor dezvoltate folosea internet la sfârşitul lui 2006, doar 11% în ţările 

în curs de dezvoltare şi mai puţin de 1% în cele mai sărace ţări? 
 
Obiectivul 8 îşi propune să canalizeze ajutoarele ţărilor bogate către ţările puţin dezvoltate, fără 
litoral (acces la mare) şi mici state insulare aflate în curs de dezvoltare; să stabilească reguli 
viitoare nediscriminatorii pentru susţinerea comerţului şi a schimburilor financiare. 
 
Îndeplinirea lui depinde de gestionarea eficientă a datoriilor ţărilor sărace, de asigurarea 
medicamentelor la preţuri accesibile în ţările în curs de dezvoltare, în parteneriat cu companiile 
farmaceutice şi de facilitarea accesului la mijloace de comunicare şi informare. 

 
Sunt necesare măsuri de creştere a Asistenţei Oficiale de Dezvoltare, de deschiderea pieţelor 
comerciale pentru ţările aflate în curs de dezvoltare şi de creştere a asistenţei comerciale. 
 
Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare a scăzut constant în ultimii ani, de la 107,1 miliarde de dolari, 
în 2005, la 103,7 miliarde, în 2007. Această situaţie pune în pericol atingerea ţintei pentru anul 
2010. La Summit-ul ONU din 2005, ţările dezvoltate s-au angajat să mărească nivelul ajutoarelor 
de la 80 de miliarde de dolari, în 2004, la 130 de miliarde, în 2010, raportat la preţurile din 2004. 
Unele ţări şi-au crescut contribuţia financiară, dar alte state au redus-o. Nivelul total al asistenţei 
financiare rămâne sub ţinta stabilită de ONU, de 0,7% din produsul naţional brut al membrilor 
Comitetului de Asistenţă din cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică. 
Danemarca, Luxemburg, Olanda, Norvegia şi Suedia sunt singurele ţări care au atins sau depăşit 
acest nivel în 2007. La nivelul tuturor ţările dezvoltate, însă, contribuţia pentru asistenţa de 
dezvoltare a scăzut la 0,28% din totalul produsului naţional brut atins de aceste state în 2007. 
 
Sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale au devenit, de asemenea, o sursă importantă de 
ajutor pentru dezvoltare în cadrul acestui Obiectiv. 
 
Indicatorii acestui Obiectiv sunt: 
Ţinta 8.A – Crearea unui sistem financiar şi comercial nediscriminatoriu, predictibil, deschis şi 
bazat pe regulamente. Include un angajament ferm de aplicare a regulilor bunei guvernări, ale 
dezvoltării şi ale combaterii sărăciei, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
Unii dintre indicatorii mentionaţi în cele ce urmează sunt monitorizati separat pentru ţările cel mai 
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puţin dezvoltate, pentru statele din Africa, cele fără ieşire la mare şi pentru state insulare  mici 
aflate în curs de dezvoltare. 
 
Ţinta 8.B – Rezolvarea problemelor speciale ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Ţinta include tarife 
şi cote de acces liber pe piaţă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, programe de asistenţă 
umanitară pentru statele cu datorie externă extrem de mare şi chiar anularea acestei datorii şi o 
asistenţă oficială pentru dezvoltare mai generoasă destinată reducerii sărăciei. 
 
Ţinta 8.C – Îndeplinirea cerinţelor speciale ale ţărilor fără ieşire la mare şi ale ţărilor în curs de 
dezvoltare din insulele mici aflate (prin intermediul Programului de Acţiune pentru Dezvoltarea 
Durabilă a acestor ţări şi rezultatul celei de-a XXII-a sesiuni speciale a Adunării Generale ONU). 
 
Ţinta 8.C – Rezolvarea pe termen lung a problemelor generale legate de datoria externă a ţărilor în 
curs de dezvoltare prin măsuri luate la nivel naţional şi internaţional. 
 
Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (ODA) 
Indicatorul 8.1. Asistenţă netă, totală şi destinată ţărilor cel mai puţin dezvoltate, ca procent din 
venitul intern brut al ţărilor donatoare din zona OECD/DAC (Organizaţia pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare); 
Indicatorul 8.2 - Raportul dintre ODA sectorială bilaterală a donatorilor din zona OECD/DAC şi 
serviciile sociale de bază (educaţie, asistenţă medicală primară, nutriţie, apă potabilă şi canalizare) 
Indicatorul 8.3 – Procentul de asistenţă oficială bilaterală pentru dezvoltare de la donatorii din zona 
OECD/DAC ce nu este utilizată; 
Indicatorul 8.4 – ODA accesată de ţările fără ieşire la mare aflate în curs de dezvoltare ca procent 
din venitul naţional brut al acestora; 
Indicatorul 8.5 – ODA accesată de insulele mici aflate în curs de dezvoltare ca procent din venitul 
naţional brut al acestora. 
 
Acces la pieţe 
Indicatorul 8.6. – Procentul din totalul importurilor ţărilor dezvoltate (ca valoare şi excluzând 
importul de arme) din ţările în curs de dezvoltare şi cel mai puţin dezvoltate, scutite de taxe 
Indicatorul 8.7 – Tarifele medii impuse de ţările dezvoltate asupra produselor agricole, ţesăturilor şi 
textilelor provenite din ţările în curs de dezvoltare 
Indicatorul 8.8 – Sprijinul agricol estimat de ţările OECD ca procent din produsul intern brut al 
acestora; 
Indicatorul 8.9 – Procentul de ODA furnizat pentru întărirea capacităţii comerciale. 
 
Reducerea datoriei externe 
Indicatorul 8.10 – Numărul total de ţări care au decis nivelul reducerii datoriei externe şi numărul 
statelor care au şters datoria externă (cumulat); 
Indicatorul 8.11 – Nivelul asumat de reducere a datoriei externe şi evaluarea la mijlocul 
parcursului; 
Indicatorul 8.12 – Datoria externă ca procent din exportul de bunuri şi servicii. 
 
Ţinta 8.E – Deschiderea accesului ţărilor dezvoltate la medicamente de bază ieftine, în colaborare 
cu firmele de produse farmaceutice; 
Indicatorul 8.13 – Procentul de populaţie care are acces constant la medicamente de bază. 
 
Ţinta 8.F – Deschiderea accesului la beneficiile aduse de noile tehnologii, în special cea a 
informaţiei şi comunicării, în colaborare cu sectorul privat; 
Indicatorul 8.14 – Numărul de linii telefonice la 100 de locuitori; 
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Indicatorul 8.15 – Numărul de abonaţi la serviciile de telefonie mobilă la 100 de locuitori; 
Indicatorul 8.16 – Numărul de utilizatori de internet la 100 de locuitori. 
 
Pe pagina următoare sunt prezentate într-un tabel toate cele opt Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului şi problemele pe care le abordează fiecare dintre ele. 
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Problemă Soluţie 
1. Miliarde de oameni trăiesc în sărăcie peste tot în lume. Sărăcia are mai multe dimensiuni: 1,2 miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de 1 dolar pe zi, 
alte milioane de oameni nu au case sau acces la Resurse de bază cum ar fi apă sau servicii medicale. 
800 de milioane de oameni sunt subnutriţi şi 153 de milioane de copii sunt subdezvoltaţi. Provocarea este de a distribui mai echitabil mâncarea şi de a spori 
productivitatea. 

Reducerea sărăciei 
severe 

2. Peste tot în lume, accesul la şcolarizare a crescut constant, de la 80% în 1990 la aproape 85% în prezent. Asta înseamnă, însă, că din totalul de 680 de 
milioane de copii la vârsta necesară educaţiei primare, 115 milioane nu merg la şcoală — iar 97% dintre aceştia provin din statele în curs de dezvoltare. 
Paradoxal, statele pot investi mai mult în educaţie pe măsură ce economiile lor cresc. Cum cele mai sărace ţări trebuie să investească în educaţie pentru a-
şi întări economiile, acestea nu o pot face deoarece nu au resursele economice necesare unei astfel de investiţii.  

Accesul universal la 
ciclul primar de 
învăţământ 

3. 64% dintre cele 876 de milioane de adulţi analfabeţi sunt femei. 80% dintre refugiaţi sunt femei şi 60% dintre cele 113 milioane de copii care nu sunt în 
şcoala primară sunt fete. Peste tot în lume veniturile unei femei încă sunt mai mici decât cele ale unui bărbat. Doar în nouă ţări din lume o treime sau mai 
mult din locurile în parlament sunt ocupate de femei. 

Promovarea egalităţii 
între sexe şi 
afirmarea femeilor 

4. În fiecare an,  mai mult de 10 milioane de copii mor din cauze ce ar putea fi prevenite – 30.000 pe zi. Cota vaccinărilor din ţările în curs de dezvoltare se 
stabilizase, în 1990, la 75% dintre copii. Recent, numărul vaccinărilor a scăzut sub 50% în Africa Sub-Sahariană. Acolo ravagiile făcute de HIV/SIDA au 
redus speranţa de viaţă şi mai mult. 

Reducerea 
mortalităţii infantile 

5. În fiecare an, 500.000 de femei mor din cauza sarcinii şi a naşterii. În Africa Sub-Sahariană şansa unei femei să moară în timpul sarcinii sau al naşterii 
este de 1 la 16. În ţările OECD şansa este de 1 la 2.800. 

Îmbunătăţirea 
sănătăţii materne 

6. Până în anul 2000, aproape 22 de milioane de oameni au murit de SIDA, 13 milioane de copii şi-au pierdut mama sau ambii părinţi din cauza unor boli şi 
mai mult de 40 de milioane trăiau cu virusul HIV, 90% dintre ei în ţările în curs de dezvoltare, 75% în Africa Sub-Sahariană. 
În fiecare an, există mai mult de 300 de milioane de cazuri de malaria, 90% dintre ele în Africa Sub-Sahariană. Şi în fiecare an, 60 de milioane de oameni 
sunt infestaţi cu tuberculoză. Noile tehnologii medicale pot preveni şi chiar vindeca aceste boli, însă lipsa accesului la îngrijire medicală înseamnă că 
tuberculoza ucide 2 milioane de oameni pe an şi malaria 1 milion. 

Combaterea 
HIV/SIDA, a malariei 
şi a altor boli 

7. În 2000, mai mult de 1 miliard de oameni din ţările în curs de dezvoltare (1 din 5) nu aveau acces la apă potabilă şi 2,4 miliarde nu aveau sisteme de 
canalizare adecvate. Ambele pot fi cauze ale mortalităţii. Degradarea solului afectează aproape 2 miliarde de ha de pământ, distrugând mijloacele de trai a 
aproape 1 miliard de oameni. 70% din locurile pentru pescuit comercial sunt supra-exploatate. 1,7 miliarde de oameni (o treime din ‘lumea în dezvoltare’) 
trăiesc în ţări afectate de problema apei potabile şi mai mult de 250 de milioane de oameni care trăiesc de pe urma agriculturii sunt afectaţi de deşertificare. 
Încălzirea globală este o îngrijorare generală şi emisiile de dioxid de carbon sunt una dintre principalele cauze. Ţările cu venituri mari, care cuprind 14% din 
populaţia lumii generează 44% dintre emisiile de CO2. 

Asigurarea 
sustenabilităţii 
mediului 

8. 100 miliarde de dolari sunt necesare, pe an, pentru a îndeplini ODM, sau 0,5 % din produsul intern brut din ţările membre ale Comitetului de Asistenţă 
pentru Dezvoltare. Totalul ajutorului oficial este mai puţin de jumătate din această sumă. În cazul în care ţările bogate nu continuă să finanţeze îndeplinirea 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, acestea nu vor putea fi realizate. De asemenea, ajutorul nu ar trebui să fie impus, ci ar trebui să fie armonizat cu 
priorităţile de dezvoltare locală şi ar trebui să aibă o administrare cât mai redusă. Noi strategii de abordare pentru scutirea de datorii sunt necesare în 
special în faţa colapsului pieţei de producţie. Actualele politici comerciale sunt foarte discriminatorii. De exemplu, subvenţiile agricole în ţările bogate duc la 
o concurenţă neloială, defavorizând pieţele din ţările în curs de dezvoltare. Tarifele OECD pentru bunurile realizate manual din ţările în curs de dezvoltare 
sunt de patru ori mai mari decât în restul ţărilor OECD. Este esenţial ca accesul oamenilor săraci la tehnologie să crească. De exemplu, doar 10% din 
cheltuielile globale pentru cercetarea medicală sunt direcţionate către cercetările bolilor de care suferă 90% din populaţia săracă. 

Dezvoltarea unui 
parteneriat global 
pentru dezvoltare 

Tabelul 1 – Problemele lumii şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
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III. Actori implicaţi în atingerea ODM 
 
 
Atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului este un demers al cărui succes depinde de 
cooperarea la nivel internaţional, regional, naţional şi local între categorii dintre cele mai 
diferite de actori.  
 
Principalii actori au responsabilităţi clare şi bine stabilite pentru atingerea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului: 

• Guvernele sunt responsabile pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor acestora; 
• Reţele de organizaţii internaţionale sunt însărcinate cu folosirea propriilor resurse şi 

cunoştinţe în modurile cele mai eficiente pentru a susţine eforturile de la nivel naţional şi 
mondial; 

• Cetăţenii, organizaţiile societăţii civile şi sectorul privat trebuie să se implice în 
eforturile de motivare, mobilizare, acţiune şi evaluare. 

 
În continuare vă prezentăm o serie de instituţii şi organizaţii importante pentru atingerea ODM: 
 
 
A. Guvernele statelor în curs de dezvoltare 
Guvernele statelor în curs de dezvoltare sunt responsabile cu atingerea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului. Cea mai mare parte a acestora au semnat Declaraţia Mileniului 
asumându-şi astfel angajamentul de a adopta politicile publice, de a crea cadrul instituţional şi de a 
identifica resursele financiare necesare pentru a atinge ţintele stabilite pentru ele. 
 
Semnarea Declaraţiei Mileniului este, însă, doar primul pas către atingerea ODM. Angajamentul 
real faţă de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului este dovedit de voinţa politică a guvernelor 
de a folosi ODM şi ţintele acestora în conturarea politicilor şi programelor naţionale proprii. 
  
Multe dintre statele care au semnat Declaraţia Mileniului şi-au stabilit deja obiectivele şi ţintele 
proprii pentru campanile naţionale. Pasul următor este acela de a contura un plan pentru atingerea 
acestora precum şi de a monitoriza progresele înregistrate.  
 
Însă guvernele naţionale nu sunt singurii actori responsabili cu atingerea ţintelor naţionale. 
Autorităţile publice locale joacă un rol la fel de important, acestea având la dispoziţie, de obicei, 
posibilitatea de a promova reforme care să reducă sărăcia în propriile comunităţi, să susţină 
programe de sănătate, educaţie şi protecţie a mediului. Cu această ocazie, administraţia publică 
locală are şansa de a comunica şi lucra direct cu cetăţenii şi parlamentarii aleşi în propriile 
circumscripţii pentru a spori presiunea la adresa instituţiilor centrale.  
 
 
B. Organizaţia Naţiunilor Unite 
La nivel mondial, monitorizarea ţintelor şi indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
precum şi a progrsului către atingerea lor este condusă de către Organizaţia Naţiunilor Unite, în 
sinergie cu un program major de cercetare şi advocacy. Aceste eforturi includ atât monitorizări ale 
progreselor la nivel mondial cât şi monitorizări la nivel naţional.  La nivelul statelor, Echipele de 
Ţară ale ONU sprijină guvernele statelor în curs de dezvoltare să deruleze procesele de 
monitorizare şi să pregătească rapoarte naţionale asupra ODM.  
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1. PNUD 

Un rol special în cadrul Organizaţiilor Naţiunilor Unite îl are Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) care joacă rolul de conducător al Grupului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite, 
manager şi susţinător financiar al sistemului de Coordonatori Rezidenţi (reprezentanţi ONU din 
diferite ţări) şi coordonează şi sprijină pregătirea rapoartelor de ţară cel puţin o dată la 2-3 ani. 
Rolul PNUD în atingerea ODM este, aşadar, de: 

• Derularea de campanii de mobilizare: Sprijinirea activităţilor de advocacy pentru ODM şi 
colaborarea cu diferiţi parteneri pentru a mobiliza angajamentele asumate de diferiţii actori 
ai societăţii precum şi pentru conştientizarea indivizilor asupra ODM; 

• Analiză: Derularea de cercetări şi promovarea celor de bune practici în materie de strategii 
de atingere a ODM; PNUD identifică şi promovează cele mai bune astfel de strategii din 
perspectiva noutăţii, reformelor de politici publice şi instituţionale şi metode de 
implementare a politicilor publice; 

• Monitorizare: Sprijină statele în demersurile de raportare a progreselor către atingerea 
ODM; 

• Activităţi operaţionale: Acordă asistenţă guvernelor în eforturile acestora de a adapta 
ODM la provocările specifice statelor lor; de asemenea PNUD caută să soluţioneze 
principalele probleme ce se pot ivi în atingerea ODM. 

 
2. Campania Mileniului 

Campania Mileniului este principala cale de mobilizare şi conştientizare asupra Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului folosită de către ONU. În afară de Campania Mileniului, ONU a iniţiat şi 
susţinut numeroase alte campanii adresate guvernelor, cetăţenilor, voluntarilor etc. 
 

3. Proiectul Mileniului 
Pentru a identifica nevoile de activităţi prioritare, metode eficiente de implementare şi structurile 
financiare necesare atingerii ODM, ONU a iniţiat un proiect special intitulat Proiectul Mileniului. 
Acesta are scopul de a contribui la dialogul dintre diferiţii parteneri asupra politicilor publice 
necesare pentru atingerea ODM şi să determine o trecere de la viziune la acţiunea propriu-zisă.  
 

4. Rapoartele de ţară 
Grupul pentru Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDG) condus de către PNUD a produs un sistem 
de raportare a progreselor statelor în curs de dezvoltare dar şi unul util statelor dezvoltate. Aceste 
rapoarte sunt menite să ofere instrumente pentru a mobiliza populaţii întregi în sprijinul 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Mai mult, mecanismele internaţionale de raportare au 
fost gândite pentru a permite evaluarea progreselor în atingerea ODM. Monitorizarea la nivel 
mondial este derulată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite care prezintă, anual, un 
raport în faţa Adunării Generale pe subiectul ODM. 
 
C. Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) 
Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare este o organizaţie internaţională 
formată din 30 de state din întreaga lume care şi-au luat angajamentul de a sprijini democraţia şi 
economia de piaţă prin: sprijinirea unei creşteri economice sustenabile, creşterea standardelor de 
viaţă, reducerea şomajului, menţinerea sustenabilităţii financiare şi sprijinirea dezvoltării 
economice a altor state. Această Organizaţie a fost înfiinţată în 1948 sub numele “Organizaţia 
pentru Cooperare Economica Europeană” pentru a administra Planul Marshall de reconstrucţie a 
Europei după Cel De-al Doilea Război Mondial. Toată activitatea relevantă pentru sprijinirea 
statelor în curs de dezvoltare a OCED este derulată de către Comitetul de Asistenţă pentru 
Dezvoltare.   
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D. Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au mandatul de a dialoga cu statele 
membre pe marginea politicilor publice ale acestora.  
 
E. Uniunea Europeană reprezintă cel mai important donator internaţional pentru dezvoltare. O 
descriere a strategiei acesteia o găsiţi în capitolul „Implicarea UE şi a României în atingerea ODM”. 
 
F. Organizaţii ale societăţii civile  
Guvernele sunt responsabile cu atingerea ODM însă, uneori, lipseşte voinţa politică pentru a duce 
la bun sfârşit angajamentele asumate de acestea. Cum voinţa politică nu este fixă, aceasta poate fi 
promovată de către cetăţeni care trebuie să îi tragă la răspundere pe reprezentanţii propriilor 
guverne precum şi să crească comportamentul responsabil al celor ai sectorului privat din statele 
lor.  
 
Privind în trecut, este evident că acţiunea comună asupra aceloraşi scopuri este esenţială pentru a 
susţine dezvoltarea internaţională. Societatea civilă poate juca un rol important în atingerea ODM 
prin: 

• Derularea de campanii de conştientizare asupra ODM; 
• Implicarea în acţiuni care să pună presiune publică (campanii de advocacy) aspura 

decidenţilor politici şi care să monitorizeze progresele guvernelor în atingerea ODM precum 
şi să le susţină în demersurile lor către acest scop; 

• Susţinerea campaniilor locale şi naţionale prin integrarea acestora în Campania 
mondială. Cele opt Obiective sunt rezultatul activităţilor de advocacy ale unor mii de 
organizaţii neguvernamentale derulate de-a lungul a decenii.  
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IV. Implicarea UE şi a României în atingerea ODM 
 

IV. 1. Politica europeană de cooperare pentru dezvoltare 
 
 

Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă o politică 
specială a Uniunii Europene. Prin aceasta politică se acordă 
Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare statelor în curs de 
dezvoltare, UE fiind cel mai mare donator din lume. 
 

 
Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare reprezintă asistenţa acordată statelor în curs de dezvoltare, 
într-un cadru bilateral şi multilateral, prin intermediul asistenţei tehnice, granturilor, creditelor sau 
prin alte forme de cooperare. Asistenţa bilaterală este cea care se bazează pe acorduri şi pe 
acţiuni între două state, în timp ce asistenţa multilaterală este ajutorul transmis de state prin 
intermediul organizaţiilor internaţionale. 
 
Politica de cooperare pentru dezvoltare urmăreşte reducerea şi, pentru viitor, eradicarea sărăciei 
prin susţinerea dezvoltării economice şi sociale a ţărilor în curs de dezvoltare, integrarea graduală 
a acestora în circuitul economic şi comercial mondial, dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, a 
statului de drept a economiei competitive.  
 
Competenţele sunt divizate între Comisia Europeană şi statele membre, care trebuie să dezvolte 
strategii naţionale de cooperare pentru dezvoltare cu statele cu care Uniunea Europeană are 
acorduri de asistenţă. 
 
UE acordă Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (ODA) pe baza a două abordări principale: 

a) abordarea geografica - axată pe trei regiuni geografice prioritare  
- Bazinul Mediteranean, 
- Asia şi America Latină, 
- Africa Sub-sahariana; 

 
b) abordarea tematică/sectorială. Statele care primesc asistenţă pentru dezvoltare se 

caracterizează prin insuficienţa resurselor alimentare, existenţa unor sisteme sanitare 
deficitare, absenţa unui sistem educaţional competitiv, standardul de viaţă scăzut, 
existenţa şomajului ca fenomen social, produsul intern brut redus etc.  

 
Criteriile alocării asistenţei oficiale pentru dezvoltare sunt cele agreate de Comitetul Asistenţă 
pentru Dezvoltare (DAC) din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OECD). Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o organizaţie internaţională 
care reuneşte state democratice şi cu economie de piaţă funcţională din întreaga lume. OECD este 
una dintre cele mai importante instituţii care furnizează statistici şi alte date economice şi sociale 
despre întreaga lume. DAC – Comisia de Asistenţă pentru Dezvoltare este un sub-organism al 
OECD care lucrează asupra dezvoltării şi a posibilităţilor de dezvoltare. 
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IV.2. România: transformarea din ţară receptoare în ţară donatoare 
 
România a primit asistenţă pentru dezvoltare până în 2006. Altfel spus, a fost un stat receptor al 
ajutorului pentru dezvoltare. Cea mai mare parte a fondurilor considerate asistenţă pentru 
dezvoltare primite de România au fost fondurile europene de pre-aderare. După aderarea la 
Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2007, România şi-a schimbat poziţia ca actor în ceea ce 
priveşte Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare (ODA). Ţara noastră a devenit un donator pentru 
dezvoltarea statelor mai puţin avansate. Pentru atingerea Obiectivelor la nivel internaţional, 
României i se solicită o contribuţie care însumează donaţiile în bani şi alte facilităţi oferite ţărilor în 
curs de dezvoltare. Aceste contribuţii se înscriu în politica europeană de cooperare pentru 
dezvoltare, la care România este parte. 
 
România a ajuns în poziţia de a creşte contribuţia sa la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Ca şi celelalte noi state membre, 
România avea, înainte de intrarea în Uniune, o politică proprie, internă, separată de a celorlalte 
state, care urmărea atingerea ODM în ţara noastră. Prin asocierea la politica şi demersurile 
europene în domeniu, acţiunile româneşti s-au extins foarte mult, incluzând şi cooperarea 
internaţională pentru dezvoltare 
 
 

IV.3. Progresele înregistrate de România pentru atingerea ODM 
 
 

Progresele înregistrate de România pentru atingerea ODM sunt 
foarte importante şi au fost menţionate în rapoartele de progrese 
alcătuite de-a lungul anilor. Primul şi cel mai complex a fost 
realizat în 2003, iar după această dată progresele sunt 
actualizate periodic. Cea mai recentă actualizare a fost publicată 
în februarie 2009. Aceste progrese au contribuit la primirea 
României în Uniunea Europeană şi au determinat instituţiile internaţionale 

donatoare să decidă sistarea ajutorului, având în vedere potenţialul intern al României pentru a 
atinge la nivel naţional ODM. 
 

Obiectivul 1: Reducerea sărăciei severe 
Rata sărăciei severe a scăzut de la 10,9% în 2002 la 4,1% în 2006 
 
Obiectivul 2: Accesul universal la educaţie 
Obiectivul a fost transformat pentru România în sensul fixării unor standarde superioare. 
La noi se urmăreşte creşterea ratei de absolvire a cilului primar şi a ciclului secundar de 
învăţământ pentru copiii şi tineri din mediul rural şi creşterea gradului de alfabetizare la 

copiii de etnie romă. Rata de finalizare a educaţiei obligatorii la tinerii din mediul rural era în 2006 
de 80,1% cu perspective reale pentru a atinge 95% până în 2012 aşa cum este fixat obiectivul. 
 

Obiectivul 3: Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor 
Rata de angajare a femeilor a rămas constantă în ultimii cinci ani şi se află la aproximativ 
10 procente sub rata de angajare a bărbaţilor. Numărul de cazuri de violenţă domestică a 
scăzut foarte puţin, de la 9.000 în 2005 şi 2006 la 8.700 în 2007. 

 
Obiectivul 4: Reducerea mortalităţii la copii 
Rata mortalităţii la copii între 1 şi 4 ani a scăzut de la 1 la 1.000 de copii la 0,6 la mie din 
2000 până în 2006. În 2002, rata mortalităţii infantile (la copii sub un an) era de 17,03 la 
1.000 de copii. Până în 2007 aceasta a scăzut la 10,1 la mie în mediul urban şi 14,1 la 
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mie în mediul rural. Diferenţa dintre oraşe şi sate rămâne încă foarte mare. 
 

Obiectivul 5: Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
Mortalitatea maternă a scăzut cu peste 50% în ultimii 8 ani în România, de la 34 la 14 
cazuri de deces la 100.000 de naşteri. 

 
Obiectivul 6: Combaterea HIV/SIDA şi a altor maladii 
Rata incidenţei HIV se menţine constantă în România şi este un semn important al 
scăderii numărului de noi contaminări în fiecare an. În prezent România este o ţară cu o 

incidenţă mică a HIV/SIDA. În acelaşi timp rata îmbolnăvirilor de tuberculoză a scăzut. 
 
Obiectivul 7: Asigurarea durabilităţii mediului 
Deşi obiectivul propus era creşterea suprafeţelor acoperite cu pădure de la 27% la 35% 
din teritoriul naţional, nici un progres nu este vizibil din 2002, iar până la acea dată 

defrişările făcuseră ca fondul forestier al României să scadă foarte mult faţă de anii ‘90. 
 
Obiectivul 8: Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare 
În cadrul acestui obiectiv, Guvernul României urmăreşte creşterea accesului la tehnologia 
informaţiei: telefonie mobilă şi computere. 

 
Pe de altă parte contribuţia României la Ajutorul Oficial pentru Dezvoltare este principalul mijloc al 
ţării noastre pentru a atinge la nivel global Obiectivul 8. 
 
 

IV.4. Participarea României la Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare 
 
 
România contribuie cu 4.675.000 euro la Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare. 
Din această sumă 2.350.000 euro ajung la diverse organizaţii şi structuri 
internaţionale. 2.325.000 Euro sunt fonduri pe care Româna le încredinţează 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Ministerul Afacerilor Externe, 
pentru derularea, în perioada 2007–2009, de programe de asistenţă pentru 
dezvoltare în statele partenere prioritare, Republica Moldova, Georgia şi Serbia şi 
pentru derularea în România a unui program de educaţie şi informare în domeniul dezvoltării. 
 
În plus, asocierea la politica comunitară pentru dezvoltare presupune contribuţii suplimentare. Pe 
de o parte se află contribuţia la bugetul Uniunii Europene, iar pe de altă parte contribuţia la Fondul 
European de Dezvoltare (FED). Din bugetul comunitar sunt finanţate proiectele şi programele de 
asistenţă externă ale UE, iar FED este principalul instrument financiar al UE pe relaţia cu statele 
din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP). De asemenea, România va trebui să acorde acelaşi sistem de 
facilităţi comerciale statelor în curs de dezvoltate ca şi celelalte state membre ale Uniunii. 
 
Profilul de donator internaţional al ţării noastre corespunde capacităţi sale de implicare tehnică, 
financiară şi umană. Într-o primă fază, România a decis să fie activă pe un număr limitat de 
sectoare prioritare. Aceste sectoare sunt acelea unde experienţa sa, câştigată în cursul perioadei 
de tranziţie, poate aduce o valoare adăugată în comparaţie cu cea a altor donatori internaţionali. 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 25

Strategia Naţională privind Politica Naţională de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 
menţionează ca priorităţi: 

- dezvoltarea economică, 
- consolidarea democraţiei şi a statului de drept, 
- buna guvernare, 
- educaţia, 
- sănătatea, 
- dezvoltarea infrastructurilor, 
- protecţia mediului. 

 
Strategia Naţională privind Politica Naţională de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, 
stabileşte şi ariile geografice prioritare pentru relaţiile externe ale României: 

- Europa de Est, 
- Balcanii de Vest, 
- Caucazul de Sud. 

 
Într-o primă fază au fost identificate 3 state prioritare pentru asistenţa pentru dezvoltare oferită de 
România: Republica Moldova, Serbia şi Georgia. 
 
Pentru stabilirea cotei din bugetul de stat care avea să revină Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare 
au avut loc consultări între Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi celelalte ministere, precum şi 
întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale active în domeniul dezvoltarii şi cu 
ambasadele României din statele considerate de la început prioritare: Republica Moldova, Serbia 
şi Georgia. 

 
Cele mai importante dintre organizaţiile internaţionale care 
redirecţionează spre ţările în curs de dezvoltare cei 2.350.000 euro 
care pleacă din România sunt: Organizaţia Naţiunilor Unite şi 
diversele ei Fonduri, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare1. În tabel se regăsesc toate aceste fonduri şi bugetele 
alocate pentru ele în 2007. 

                                                            
1 Contribuţiile financiare ale României la diverse fonduri şi organizaţii internaţionale, în valoare totală de 2.350.000 euro 

Nr. Organizaţia/Fondul Suma 
(euro) 

1 Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA (BIRD) 300.000 
2 Fondul Educaţie pentru Toţi (BIRD) 300.000 
3 Fondul Naţiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (PBF) 100.000 
4 Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) 200.000 
5 Fondul Naţiunilor Unite de reacţie rapidă în cazuri de urgenţă (CERF) 250.000 
6 Programul Alimentar Mondial al Naţiunilor Unite (PAM) - Operaţiunea pentru 

Georgia  
100.000 

7 Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) 200.000 
8 Fondul Special al Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (UNFCCC) 100.000 
9 Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) 100.000 

10 Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 100.000 
11 Fondul Naţiunilor Unite pentru Asistenţă Electorală 150.000 
12 Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) - Programul pentru 

refugiaţi/ persoane strămutate în Georgia 
100.000 

13 Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu 
(UNRWA) 

150.000 

14 Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) 100.000 
15 Fondul Global de investiţii pentru Agenda DOHA (OMC) 100.000 
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Suma de 2.325.000 Euro în anul 2007, reprezentând contribuţia financiară la Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare din România, s-a îndreptat către ţările şi domeniile prioritare după cum 
urmează: 
 
1. Republica Moldova – 800.000 Euro,  pentru proiecte vizând: 

- dezvoltare socială; 
- administraţie publică locală; 
- societate civilă; 
- sisteme de furnizare a apei. 

 
2. Serbia – 400.000 Euro, pentru proiecte vizând: 

- stat de drep (justiţie); 
- administraţie publică locală. 

 
3. Georgia – 300.000 Euro, pentru proiecte vizând: 

- dezvoltare socială; 
- dezvoltare economică. 

 
4. Programul de educaţie şi informare în domeniul dezvoltării – 500.000 Euro. Acest program are 
în vedere, în principal, introducerea unor cursuri specializate pe problematica de dezvoltare în 
programa universităţilor din România. Tot în acest program sunt integrate şi proiecte de informare 
a cetăţenilor români cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. 
 

 
În cadrul acestui program se desfăşoară proiectul „Lumea mea creşte” al 
Asociaţiei Pro Democraţia. 
 

 
Creşterea capacităţii instituţionale din România în materie de asistenţă pentru dezvoltare - 
325.000 EURO – Această componentă are în vedere pregătirea de specialişti în diverse instituţii 
publice şi organizaţii neguvernamentale în scopul creşterii capacităţii României de a gestiona 
programe şi proiecte de dezvoltare în ţări partenere. 
 
 

IV.5. Implicarea tinerilor 
 
 
Un rol important în asistenţa pentru dezvoltare acordată de 
România îl au organizaţiile neguvernamentale. În România 
ele au deja au o experienţă solidă în acest domeniu, prin 
programele implementate atât în România cât şi în alte ţări. 
 
Studiul Tinerii şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Provocări şi oportunităţi pentru 
implementare, redactat de un grup de lucru format din tineri şi reprezentanţi aleşi ai tinerilor din 
toată lumea şi specialişti în dezvoltare ai ONU, accentuează că participarea tinerilor pentru 
atingerea ODM este esenţială. De asemenea, lucrarea subliniază că cea mai bună formă de 
participare, pentru că este eficientă şi încurajează o solidaritate sinceră şi stabilă între tinerii de 
pretutindeni. 
 
Există deja o platformă de acţiune comună a societăţii civile din România, prin Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale în domeniul Dezvoltării (FOND). Implicarea oricărui tânăr din 
România se poate face prin contactarea uneia dintre aceste organizaţiile membre FOND. 
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Membrii ai FOND sunt: 
1. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
2. CENTRAS 
3. Confederaţia CARITAS România 
4. Salvaţi Copiii România 
5. Centrul de Asistenţă Rurală 
6. Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom 
7. Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR) 
8. Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală 
9. World Vision România 
10. Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni 
11. Fundaţia SynergEtica 
12. “AUR” Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane 
13. Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală 
14. Centrul de Politici şi Servicii de Sănătate 
15. Fundaţia „Alături de Voi” 
16. ARCA - Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi 
17. Centrul de Resurse CREST 
18. Agenţia de Monitorizare a Presei 
19. Asociaţia Pro Democraţia 
20. Asociaţia Alba Afroda 
21. Fundaţia pentru Schimbări Democratice 
22. Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei SAH ROM 
23. Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie 
24. Fundaţia „Euro-Asia Promotion and Cultural Foundation” 
25. Asociaţia „Târgovişte spre Europa” 
26. Asociaţia Studenţilor Francofoni 
27. Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural 
28. Opportunity Associates 
29. Fundaţia Estuar 
30. Fundaţia „Ana” Suceava 
31. Fundaţia „Star of Hope” România 
32. Organizaţia Tineretului Liber Botoşani 
33. Asociaţia pentru Integrare Europeană „Repere” 
34. Fundatia ProWomen 
35. Institutul de Politici Publice 
36. Asociatia A.R.T.Fusion 
37. Asociatia Tineri pentru Viitor 2006 
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Anexa 1 
 
 

Glosar de termeni în domeniul dezvoltării 
 

Africa Sub-Sahariană – regiune a lumii ce reuneşte toate ţările Africii de la Sud de Deşertul 
Sahara, până în sudul extrem al continentului. Este în acest moment cea mai putin dezvoltata 
regiune a lumii. Cele mai mari eforturi, dar şi cele mai mici progrese în atingerea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului se inregistrează în Africa Sub-Sahariană. 

Bariere comerciale – texe percepute de state pentru intrarea produselor pe piata, dintre care cele 
mai cunoscute sunt taxele vamale. Pentru încurajarea exporturilor tarilor în curs de dezvoltare 
ONU incurajeaza renuntarea la barierele comerciale sau diminuarea lor. 

Biodiversitate – termen ce descrie varietatea şi bogăţia formelor de viaţă: animale şi plante, dintr-
un ecosistem sau de pe intreaga planetă. 

Buna guvernare - modul de guvernare care permite participarea cetăţenilor la buna funcţionare a 
instituţiilor publice, se bazează pe respectarea legilor şi aplicarea regulamentelor, este transparent, 
presupune asumarea deplină a răspunderii faţă de membrii comunităţii, integritate şi eficienţă. 

Datorie externă - acea partea din datoriile totale de pe teritoriul unui stat care este datorată 
persoanelor (creditorilor) din alte ţări. Datornicii (debitorii) pot fi instituţii publice ale guvernului 
central şi administraţiei locale sau firme private şi corporatii. Datoria include bani datoraţi băncilor 
comerciale private, altor guverne sau instituţiilor financiare, precum Fondul Monetar International şi 
Banca Mondială. 

Dezvoltare durabilă – termenul este sinonim cu „dezvoltare sustenabilă” şi se referă la totalitatea 
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament îl reprezintă în primul 
rând asigurarea unui echilibru între economie şi mediul natural. Comisia Mondială pentru Mediere 
şi Dezvoltare susţine că „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea 
nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
nevoi". 

Dezvoltarea umană – concept care presupune crearea unui spaţiu în care oamenii să îşi poată 
folosi potenţialul la capacitatea cea mai mare. Indexul dezvoltarii umane măsoară speranţa de 
viaţă, educaţia, alfabetizarea şi produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor. 

HIV/SIDA – SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Dobândite), este  o afecţiune a sistemului imunitar. 
Acesta nu mai poate apăra organismul de infecţii şi alte boli. Infecţia este provocată de virusul HIV 
(Virusul Imunodeficienţei Umane), este ireversibilă şi incurabilă. După ce organismul a fost infectat 
cu HIV se poate întârzia declanşarea bolii prin administrarea de medicamente, dar aceasta nu se 
poate vindeca. Boala se transmite prin contactul cu sângele infectat, chiar în cantităţi mici, prin 
contact sexual, de la mamă la copil, prin contact cu sângele matern în timpul naşterii sau prin 
alăptare. 

Indicele săraciei severe – indicator care variază în funcţie de ţară şi se calculează în funcţie de 
venitul real pe cap de locuitor. Pentru România, în 2008, limita săraciei severe era calculată la 110 
lei noi pe lună de persoană. 

Învăţământ primar – primul ciclu de educaţie, cunoscut şi sub numele de “educaţie elementară”. 
Principalele scopuri ale educaţiei primare sunt să ofere tuturor copiilor cunoştinţe elementare 
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incluzând citirea fluentă şi operaţiile aritmetice de bază. Alături de aceste elemente de bază, 
învăţământul primar mai include şi cunoştinţe elementare din ştiinţele naturii, geografie, istorie. 
Educatia primară începe la vârsta de 6-7 ani şi se încheie la 11-12 ani în majoritatea statelor lumii. 

Malaria – boală infecţioasă larg răspândită în regiunile tropicale şi subtropicale. Boala este 
transmisă de femela ţânţarului anofel. 

Mortalitate infantilă – numărul deceselor înregistrate la copii în vârstă de un an sau mai puţin. 
Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului formulat de ONU se referă atât la diminuarea mortalităţii 
infantile (a copiilor sub un an) cât şi la diminuarea mortălităţii la copiii până la 5 ani.  

Mortalitate maternă – numarul deceselor înregistrate la femei în timpul sarcinii sau la mai puţin de 
42 de zile după încheierea sarcinii, având cauze legate sau agravate de sarcină sau de îngrijirile 
aferente sarcinii, dar excluzând acele decesele cauzate de accidente. 

OECD – Organizatia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica este o organizaţie internaţională 
care reuneşte state democratice şi cu economie de piaţă din întreaga lume. OECD este una dintre 
cele mai importante instituţii care furnizează statistici, date economice şi sociale despre întreaga 
lume. DAC – Comisia de Asistenţă pentru Dezvoltare este un sub-organism al OECD care 
lucrează asupra dezvoltării şi a posibilităţilor de dezvoltare. 

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite este este cea mai importantă organizaţie internaţională din 
lume. Fondată în 1945 după al Doilea Război Mondial, ONU are în prezent 193 de state membre. 
ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea 
internaţională şi respectarea dreptului internaţional. Sediul central al Organizaţiei este situat în 
New York. 

Sănătate maternă – concept care incorporeaza planificarea familială, îngrijirea din perioada 
prenatală a femeii gravide şi îngrijirea din perioada postnatală. Îngrijirea sanătăţii materne include 
atât îngrijire şi investigaţii medicale, cât şi educaţia şi oferirea de informaţii cu privire la o sarcină 
prezentă sau viitoare. 

Sănătate a reproducerii – implică îngrijirea medicală, asistenţa psihologică şi educaţia necesară 
pentru a avea o viaţă sexuală responsabilă şi sănătoasă. De asemnea, sănătatea reproducerii 
presupune că oamenii pot decide liber şi responsabil dacă, când şi cum să aiba copii. 
 
Ţară în curs de dezvoltare – este o caracterizare aplicată statelor cu un nivel de bunăstare 
materială scăzut pentru cetăţeni şi pentru care produsul intern brut pe locuitor este scazut. Ţările în 
curs de dezvoltare au standarde scăzute în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, 
guvernarea democratică, industrializarea, programele de asistenţă socială. Termenul „ţară în curs 
de dezvoltare” este aplicat uneori prin excludere tuturor ţărilor care nu sunt dezvoltate din punct de 
vedere economic şi nu reprezintă democraţii stabile. Ţări dezvoltate sunt toate statele din spaţiul 
euro-atlantic, membre ale Uniunii Europene şi NATO şi statele din acelaşi perimetru, dar care sunt 
independente, ca Elveţia, dar şi tări din afara acestui spaţiu, ca Australia, Israel, Japonia, Noua 
Zeelandă. Dacă se doreşte o diferenţiere mai nunaţată, atunci putem să vorbim despre ţări recent 
industrializate sau economii emergente, cum sunt Brazilia, China sau India, având încă o populaţie 
săracă, dar care înregistrează o creştere economică importantă şi constantă, ţări în curs de 
dezvoltare şi ţări cel mai puţin avansate. 

Tratament antiretroviral – principalul tip de tratamentul pentru HIV şi SIDA. Nu este un leac, dar 
poate ajută oamenii să nu se îmbolnăvească de-a lungul multor ani. Tratamentul antiretroviral 
pentru infecţia HIV constă din medicamente care luptă împotriva infecţiei HIV prin încetinirea 
replicării HIV în organism. Trebuie administrat în fiecare zi pe parcursul restului vieţii. 
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Tuberculoza – TBC, boala provocată de o bacterie transmisibila prin aerul expirat. Cea mai 
răspândită este tuberculoza pulmonară. Dacă este tratată adecvat, tuberculoza este curabilă în 
toate cazurile. Dacă nu este tratată, boala poate fi fatală. Mai mult de jumatate din cazurile 
netratate sunt fatale în decurs de 5 ani de la momentul îmbolnavirii. 
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Anexa 2 
 
 

I. Dezbateri în clasă / teme de seminar 
 
I. Care este poziţia voastră în disputa: 

• Venit mediu garantat care să depăşească limita sărăciei severe (110 
lei/persoană/lună în Romania) şi ajutor de şomaj; 

VS. 
• Încurajarea competiţie pe piaţa muncii prin venit mediu garantat foarte mic sau 

absent şi ajutor de somaj pe perioade foarte scurte de timp. 
(clase/cursuri de economie, socilogie, filosofie) 

 
 

II. Problema interdependenţei dintre primele două obiective de dezvoltare: 
• Este posibilă asigurarea educatiei în condiţii de sărăcie severă şi cum? 
• Este posibilă creşterea nivelului de trai fara asigurarea educaţiei primare şi cum? 

(clase/cursuri de sociologie, economie, filosofie) 
 
 

III. Sunt necesare cursuri de educaţie sexuală în şcoli în condiţiile pericolului reprezentat de 
HIV/SIDA, pentru evitarea sarcinilor nedorite la adolescente şi pentru asigurarea sănătăţii materne 
în viitor? 

(clase/cursuri de sociologie, biologie, psihologie) 
 

IV. Care este poziţia voastră în disputa: 
• Dezvoltare durabilă 

VS. 
• Dezvoltare economică accelerată a ţărilor sărace şi industrializare (ex.: China şi 

poluarea din această ţară, vizibilă pe parcursul Jocurilor Olimpice din 2008) 
(clase/cursuri de economie, sociologie) 

 
V. Care este poziţia voastră în disputa dintre partizanii şi opozanţii eliminării barierelor 
comerciale între state în vederea dezvoltării. Care sunt avantajele şi dezavantajele barierelor 
comerciale şi care este rolul lor (benefic sau negativ) în dezvoltarea economică? 

(clase/cursuri de economie, sociologie) 
 
 

VI. Care este/poate fi eficienţa Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare în condiţiile în care statele 
în curs de dezvoltare şi cele mai puţin dezvoltate se confruntă cu corupţie la toate nivelurile? 

(clase/cursuri de istorie, sociologie, economie) 
 
 
VII. Comentaţi raportul dintre progresele înregistrate pentru ODM 1-8 şi creşterea asistenţei 
pentru dezvoltare. 

(clase/cursuri de istorie, sociologie, economie) 
 
 
VIII. Care credeţi că este utilitatea campaniilor de informare despre ODM pentru atingerea lor? 
Cum vă influenţează acţiunile viitoare cunoaşterea ODM? 
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II. Sugestii de teme de dezbatere pe obiective 

 
 
Obiectivul 1 - Reducerea sărăciei severe 
 

• Resursele de apa potabila ar trebui administrate de companii private şi nu de organisme 
publice; 

• Ţările dezvoltate nu ar trebui sa accepte imigranţi calificaţi din tarile în curs de dezvoltare.  
 
 
Obiectivul 2 - Accesul universal la ciclul primar de învăţământ 
 

• Copiii sunt mai bine educaţi acasă decât la şcoală; 
• Măsurile pozitive în domeniul educaţiei în ceea ce priveşte persoanele de etnie roma sunt 

justificate în România. 
 
 
Obiectivul 3 - Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor 
 

• Căsătoriile aranjate ar trebui interzise; 
• Contracepţia ar trebui susţinută de tarile dezvoltate; 
• Discriminarea pozitiva a femeilor în forţele armate ar trebui permisa; 
• Discriminarea pozitiva este cea mai buna cale pentru a obţine oportunităţi egale; 
• Societatea ar trebui sa folosească mecanismele discriminării pozitive pentru a promova 

egalitatea; 
• Vârsta de pensionare pentru femei şi pentru bărbaţi ar trebui sa fie egala. 

 
 
Obiectivul 4 - Reducerea mortalităţii la copii 
 

• Medicamentele ar trebui sa fie în totalitate gratuite; 
• Selectarea sexului copilului de către părinţi ar trebui interzisa; 
• Selecţia genetică a embrionilor este justificată. 

 
 
Obiectivul 5 - Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
 

• Contracepţia ar trebui susţinută de ţările dezvoltate; 
• Medicamentele ar trebui sa fie în totalitate gratuite; 
• Realizarea a cel puţin o ecografie pe timpul perioadei prenatale ar trebui sa fie obligatorie. 

Obiectivul 6 - Combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei 
 

• Persoanele infectate cu virusul HIV ar trebui sa facă acest lucru public la locul de munca; 
• Campania de distribuire gratuită a prezervativelor în şcoli este justificata; 
• Medicamentele pentru SIDA ar trebui sa fie gratuite şi disponibile pentru oricine 
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Obiectivul 7 - Asigurarea durabilităţii mediului 
 

• Implicarea societăţii în ecologizarea zonelor poluate este justificata; 
• Cultivarea organismelor modificate genetic ar trebui interzise; 
• Preturile combustibililor fosili ar trebui mărite; 
• Protecţia mediului e mai importanta decât dezvoltarea economica; 
• Sistemul internaţional de schimb al “creditelor de poluare” ar trebui oprit; 
• Tarile în dezvoltare ar trebui sa acorde mai mult interes dezvoltării economice decât 

protecţiei mediului; 
• Testele nucleare ar trebui interzise. 

 
 
Obiectivul 8 - Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare 

• Ajutorul către naţiunile africane ar trebui condiţionat de menţinerea unui sistem de alegeri 
democratice; 

• Datoriile tarilor în curs de dezvoltare ar trebui abolite; 
• Politicile de imigrare ale statelor în UE ar trebui sa fie mai relaxate; 
• Suveranitatea unei naţiuni ar trebui sa fie mai importanta decât stabilitatea păcii mondiale; 
• Uniunea Europeană ar trebui să interzică importul produselor fabricate de copii sub 16 ani; 
• Discriminarea pozitiva ar trebui încurajată pentru sporirea accesului pe piaţa muncii a 

persoanelor cu statut de refugiat; 
• Comunitatea internaţională ar trebui să boicoteze evenimentele sportive găzduite de tari în 

care nu se respecta drepturile omului; 
• Energia nucleară este preferabilă surselor convenţionale de energie; 
• Ţările în curs dezvoltare ar trebui să acorde mai mult interes dezvoltării economice decât 

protecţiei mediului. 
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Anexa 3 
 

Exerciţii ODM 
 
 
Ideile de învăţare prezentate mai jos sunt menite a oferi ocazia studenţilor de a reflecta asupra 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului atât din punct de vedere individual cât şi al societăţii. 
 
1. Să ne imaginăm viitorul pe care ni-l dorim 
2. Legarea punctelor 
3. Cum ne atingem scopul  
4. Cine face ce? 
5. Anticiparea consecinţelor 
 
1. Să ne imaginăm viitorul pe care ni-l dorim 
Tehnica 

• Discutaţi cu elevii/studenţii  diferenţa dintre prezicerea viitorului şi  previzionarea viitorului. 
Prezicerea sugerează un demers speculativ (ghicitul în cafea), în timp ce previzionarea 
implică verificarea tendinţelor şi conturarea viitorului în funcţie de aceste tendinţe.  

• Cereţi-le elevilor/studenţilor să deseneze o linie pe care să includă diferite evenimente din 
trecut. Bifurcaţi linia în două direcţii: una a viitorului  preferat şi una a viitorului probabil, 
ambele cu o extindere în timp de 10 ani. Linia viitorului preferat ar trebui să aibă detalii cu 
privire la societatea sau lumea pe care şi-o doreşte elevul/studentul. Pe linia viitorului 
probabil solicitaţi elevilor/studenţilor să precizeze detalii importante ale societăţii viitoare 
aşa cum se aşteaptă ei să fie. 

• Întrebaţi-ii pe elevi/studenţi ce ar trebui făcut pentru a reduce distanţa dintre cele două linii 
prin mutarea liniei reprezentând viitorul probabil către cea a viitorului dorit. Care sunt 
obstacolele şi cum pot fi acestea depăşite?  

 

• Solicitaţi-le elevilor/studenţilor (împărţiţi pe grupuri de lucru) să identifice opt obiective ce 
pot contribui la îmbunătăţirea lumii pentru a ajunge la viitorul dorit. Obiectivele ar trebui să 
fie specifice.  

 
Scopurile noastre sunt: 
De a reduce / diminua Elimina / eradica / şterge Spori / mări 
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• Facilitaţi întâlnirea grupurilor şi compararea şi adaptarea rezultatelor, în scopul consolidării 
unei singure liste de obiecte.  

• Revedeţi şi discutaţi listele de obiective ale elevilor/studenţilor.  
• Prezentaţi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi comparaţi-le cu listele de obiecte ale 

elevilor/studenţilor. Identificaţi similarităţile, discutaţi meritele obiectivelor incluse pe o lista 
dar nu pe alta. 

 
 
2. Legarea punctelor 
Tehnica 
Aranjaţi ODM într-un desen de tip reţea şi solicitaţi elevilor/studenţilor să discute despre 
posibilitatea de a lega diferitele obiective între ele. Spre exemplu, se poate argumenta că dacă ar fi 
să abilităm femeile am obţine, pe cale de consecinţă, o reducere a mortalităţii infantile şi/sau o 
reducere a HIV/SIDA. Folosiţi modelul de mai jos şi indicaţi astfel de conexiuni folosind săgeţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordare alternativă ― Negocierea legăturilor 

• Împărţiţi elevii/studenţii în echipe, fiecare dintre acestea reprezentând câte un ODM. Scrieţi 
fiecare Obiectiv pe o bucată mare de hârtie şi lipiţi-o de peretele clasei. Membrii fiecărui 
Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului se întâlnesc cu restul echipelor şi „negociază” o 

Reducerea 
mortalităţii 
la copii 
 

Reducerea 
sărăciei 
severe Accesul 

universal la 
ciclul primar 
de 
învăţământ 

Combaterea 
HIV/SIDA şi a 
tuberculozei 

Asigurarea 
durabilităţii 
mediului 
 

Îmbunătăţirea 
sănătăţii 
materne 

Promovarea 
egalităţii între 
sexe şi 
afirmarea 
femeilor 

Crearea unui 
parteneriat 
global pentru 
dezvoltare 
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legătură. În momentul în care fiecare dintre părţi au agreat asupra unei legături, notaţi-o pe 
hârtiile de pe perete.  

• Odată de negocierile s-au încheiat, solcitaţi elevilor/studenţilor să se întăarcă la echipele lor 
şi să prezinte conexiunile stabilite.  

 
 
3. Cum ne atingem scopul 
Tehnica 

• Pentru atingerea unui scop trebuie să trecem prin diferiţi paşi pentru a depăşi obstacolele 
ce apar pe drum. Împărţiţi elevii/studenţii pe echipe şi împărţiţi câte un obiectiv pentru 
fiecare echipă. Fiecare echipă trebuie să identifice paşii necesari pentru a atinge propriul 
obiectiv şi obstacolele ce ar trebui depăşite.  

• Pentru a adăuga acestui exerciţiu o dimensiune vizuală, elevii/studenţii pot crea un afiş. 
Acesta poate fi reprezentat, spre exemplu, din o pistă de curse cu obstacole, fiecare 
secţiune a acesteia reprezentând un pas către atingerea obiectivului iar obstacolele fiind, 
desigur, dificultăţile de depăşit.  

• După finalizarea afişului, fiecare echipă susţine o prezentare a parcursului său. 
 
 
4. Cine face ce? 
Tehnica 

• Cereţi-le elevilor/studenţilor, în cadrul unei sesiuni de brainstorming, să vină cu propuneri 
de acţiuni ce pot fi derulate individual sau colectiv pentru a promova şi sprijini Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului.  

• Odată ce clasa/grupa a produs o listă de activităţi posibile, grupaţi-le pe categorii, împreună 
cu elevii/studenţii, după cum urmează. 

 
De viaţă (Acţiuni zilnice) Educative (Conştientizare) De lobby (Exercitare a presiunii)
   

   
   
   
 

• Revedeţi lista şi identificaţi aceste acţiuni ce pot fi derulate de către indivizi de cele ce pot fi 
derulate de către clasă/grupă sau chiar de întreaga instituţie de învăţământ.  

• Examinaţi lista de acţiuni posibile şi discutaţi dacă acestea sunt viabile. 
 
Acţiuni posibile: 

• Creaţi/reproduceţi afişe cu şi despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi 
afişaţi-le pe holurile instituţiei de învăţământ.  

• Redactaţi şi publicaţi un articol în revista liceului/facultăţii cu scopul de a 
conştientiza comunitatea asupra ODM.  

• Căutaţi şi discutaţi posibile poveşti de succes referitoare la ODM.  
• Organizaţi o “Zi Fără …… “ pentru a atrage atenţia asupra nevoilor copiilor din 

lumea în curs de dezvoltare.  
• Organizaţi un eveniment „Model Naţiunile Unite” cu scopul de a aborda problema 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 
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5. Anticiparea consecinţelor 
Tehnica 
Solicitaţi elevilor/studenţilor să selecteze unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi să-
şi imagineze că acesta a fost atins. Încurajaţi-i să se gândească la impactul acestuia şi la 
consecinţele atingerii lui şi notaţi-le într-o reprezentare grafică de genul celei de mai jos: 
 

Obiectiv 
 
 

Consecinţă   Consecinţă 
 
 
 

Consecinţă Consecinţă Consecinţă Consecinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: 
Agenţia Canadiană pentru Dezvoltare Internaţională 
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