
 Mai mult ca oricând trebuie să facem să trăiască valorile și principiile Cartei ONU 
 
     .     În fiecare an, la data de 24 octombrie se celebrează la nivel mondial ziua Organizației 
Națiunilor Unite, 24 octombrie 1945 fiind  data la care a intrat în vigoare Carta Națiunilor Unite  
semnată la încheierea Conferinței  Națiunilor Unite de  la San Francisco, la data de 26 iunie 
1945. 
            În acest an la 20 octombrie , a fost inaugurată la SNSPA  „Săptămâna ONU” printr-o 
Conferință organizată de  Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România –ANUROM,membră 
WFUNA și Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului din cadrul Facultății de 
Administrație Publică-CTDO-FAP- SNSPA, în colaborare cu Secția de Drept Internațional și 
Drept Comparat a Academiei de Stiințe Juridice din România -ASJR,  Departamentul de Drept 
al FAP-SNSPA, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” , Societatea  Academică de Stiințe 
Administrative-SAȘA. Au intrat în dialog cu participanții prof.univ.dr.Irina Moroianu 
Zlătescu,membru titular al ASJR,președinte ANUROM,director CTDO,ministru plenipotențiar 
Florin Emeric Saghi,vicepreședinte ANUROM,prof.univ.dr.Emil Bălan,prorector 
SNSPA,președintele SAȘA,conf.univ.dr.Mihaela Victorița Cărăușan,prodecan FAP-
SNSPA,conf..univ.dr.Adelina Dumitrescu Peculea ș.a. Dezbaterile , la care au fost prezenți 
alături de cadre didactice din universitate, doctoranzi și masteranzi, au pornit de la  mesajul 
Secretarului general ONU ,care îndeamnă  toți locuitorii Terrei ca mai mult ca oricând să facă 
să trăiască valorile și principiile Cartei ONU pretutindeni în lume,să dea o șansă păcii și 
drepturilor omului pentru toți,să  pună  capăt conflictelor care pun în pericol  vieți omenești și 
compromit progresul mondial,să salveze obiectivele dezvoltării durabile,să protejeze planeta,să 
pună capăt sărăciei,inegalității de gen,omenirea având capacitatea unor mari realizări dacă 
lucrează  în spiritul colaborării și solidarității mondiale și au continuat pe marginea  lucrărilor  
actualei sesiuni a Adunării Generale ONU.De un interes aparte s-au bucurat  prezentarea 
„săptămânii la nivel înalt” din cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale ONU și 
prezentarea activității României în cadrul Organizației mondiale. 
 „Săptămâna ONU” continuă în zilele următoare   cu mese rotunde,dezbateri pe teme ce 
privesc activitățile actuale ale ONU și cu expoziții de carte care se desfășoară în București și în 
țară. 
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