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Bine ați venit în CD a ONU!

• Centrul de Documentare a ONU a fost inaugurat 
la 24 octombrie 2001, de Ziua Națiunilor Unite de 
către UNDP Moldova, Universitatea de Stat Alecu 
Russo, Biblioteca Științifică

• Acest Centru are un rol important în colectarea și 
distribuirea  informațiilor despre toate sferele de 
activitate ale ONU, Agențiile ei  în Moldova

• Colecția Centrului include un număr impunător 
de documente  oficiale ale ONU, ediții periodice, 
materiale informative publice 



Rapoarte, lucrări de referință, materiale 
electronice, audio-video( înregistrări oficiale 
ale ședințelor Adunării Generale, Consiliului 
de Securitate, Consiliului Economic și Social),  
publicații despre pacea și securitatea 
internațională, dezvoltarea durabilă, egalitatea 
genurilor, dezvoltare economico-socială și 
diverse postere elaborate de Națiuniule Unite 
și structurile sale.

Numărul total al colecției înglobează 4000 
exemplare în limbile romănă, engleză, rusă, 
franceză,poloneză,spaniolă.



Instrumente Fundamentale de Drept 
Internațional Contemporan



În baza Cartei ONU, unul dintre obiectivele ONU
constă în realizarea cooperării internaționale “în
promovarea și încurajarea respectării drepturilor
omului și libertăților fundamentale pentru toți,
fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie
“(art.1,p.13)



“Declarația Universală a Drepturilor Omului nu
este decît o primă etapă, căci ea nu este o
convenție în virtutea căreia diferitele state ar fi
obligate să observe și să aplice drepturile
fundamentale ale omului. Ea nu prevede nici
punerea în executare...Acest document este
întărit prin autoritatea pe care i-o dă opinia
ansamblului Națiunilor Unite și milioane de
bărbați, femei, copii, din tote țările, vor căuta în
a ajutor, un ghid și o inspirație”(din Declarația
Președintelui Sesiunii Adunării Generale ONU)











“Copilul are dreptul să-și exprime
liber părerea sa; acest drept include
libertatea de a căuta, a primi și a
transmite informații și idei de orice
gen, indiferent de hotare, oral, în scris
sau tipărit, în formă de creație de artă
sau cu ajutorul altor mijloace la

discrețiacopilului”

(Convenția Naținulor Unite cu Privire la Drepturile Copilului, art. 13(1) ).







Legea cu privire la prevenirea şi
combaterea violenței în familie,
publicată, în Monitorul oficial nr. 55-
56/178 din 18.03.2008 stabileşte
bazele juridice şi organizatorice ale
activității de prevenire şi combatere a
violenței în familie, autoritățile şi
instituțiile abilitate cu funcții de
prevenire a violențri în familie (art.7).































Documente elctronice şi audio-video
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Vă invităm la lectură


