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Comunicat de presă 
“Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Viziunea Constantei” 

 

 
Va invitam sa luati parte, miercuri, 10 Decembrie 2008 – Ziua Internationala a Drepturilor Omului - la evenimentul de 
lansare a proiectului "Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Viziunea Constantei", finantat de Programul Natiunilor Unite 
pentru Dezvoltare din Romania. Conferinta de presa va avea loc la ora 11, Hotelul Royal din Constanta (Bd-ul Mamaia 
Nr. 191) si va fi urmata de o masa rotunda organizata in aceeasi locatie, cu incepere de la ora 12.  
 
 
Proiectul "Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Viziunea Constantei" se lanseaza pe data de 10 decembrie 
pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a Declaratiei Drepturilor Omului si se va derula in perioada 10.12.2008 -1.03.2009. 
Acesta isi propune sa promoveze in judetul Constanta, cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului si sa prezinte noul 
rol pe care si l-a asumat Romania in lume, dupa aderarea la Uniunea Europeana - acela de stat donator. In anul 2007, 
Romania a raportat deja angajarea a 0.07% (cca. 80 milioane EUR) din venitul national brut ca si asistenta oficiala pentru 
dezvoltarea tarilor mai sarace ale lumii, urmand ca bugetul tarii noastre sa prevada in fiecare an astfel de contributii.  
 
Concret, in cadrul proiectului ne propunem sa organizam: 
 

1. Actiuni de constientizare despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului si noul rol al Romaniei, ca stat donator, in 
atingerea acestor Obiective;   

2.  Actiuni de informare si implicare a tinerilor din Constanta in atingerea celor opt Obiective, in principal a 
Obiectivului nr.6 – “Reducerea incidentei bolilor asociate saraciei, HIV/SIDA, malarie si tuberculoza”. In acest sens, 
va fi diseminat in Romania, raportul "Ultima Sansa" al World Vision International, care a fost recent prezentat la 
sediul Natiunilor Unite din New York;   

3. Promovarea in Romania, a sistemului UNITAID, in vederea demararii unei actiuni de lobby pentru introducerea 
acestui sistem si in Romania (sistemul UNITAID se refera la taxarea, in cuantum relativ simbolic, a  calatoriilor cu 
avionul, in vederea finantarii de proiecte pentru reducerea incidentei HIV/SIDA). 

 
 
Parteneri la ceasta campanie sunt: Universitatea “Ovidius” din Constanta, Universitatea “Andrei Saguna”, 
Colegiul “Mircea cel Batran”, Colegiul Tehnic Energetic. Partenerii media vor fi anuntati in cadrul conferintei! 
 
La conferinta vor participa Camelia Chirascu de la Ministerul Afacerilor Externe si Cristina Vaileanu, manager proiect 
SNIECODA. Au fost invitati reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale interesate de acest subiect de actualitate, ai 
autoritatilor publice si ai institutiilor locale de mediu, sanatate si integrare europeana.  

 
 
Persoana de contact: 
Isabela Stefan-Iorga – Asistent Relatii Publice World Vision Romania –Biroul Zonal Constanta 
Tel: 0731.444.651, 0241/549866. 

 

World Vision este o organizaŃie creștină, care desfășoară programe de intervenŃie umanitară de urgenŃă, dezvoltare și advocacy. 
OrganizaŃia noastră este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile și comunităŃile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptăŃii. InspiraŃi 
de valori creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.  


