
 
 

Termeni de Referință 

pentru Comitetul Local de Coordonare (CLC) privind implementarea Inițiativei 

Localități Prietene ale Copiilor în România 

 

Context 

Iniţiativa Localități Prietene ale Copiilor (ILPC)1 este o iniţiativă coordonată de UNICEF, care 
sprijină localitățile în respectarea drepturilor copiilor la nivel local, având ca fundament 
principal Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Inițiativa este implementată în 
prezent în 48 de țări la nivel global (alte 11 țări analizează în prezent posibilitatea 
implementării ILPC), în peste 5.600 de orașe și comunități și implică peste 30 de milioane de 
copii și tineri din întreaga lume. Este, de asemenea, o reţea ce reuneşte autorităţile şi alţi 
actori relevanţi, precum organizaţiile societăţii civile, sectorul privat, mediul academic, media 
şi, cel mai important, copiii care doresc să transforme oraşele şi comunităţile lor în localităţi 
mai prietenoase pentru copii. 
 
O „Localitate Prietenă a Copiilor” este un municipiu, un oraş, o comunitate sau un sistem de 
guvernare locală care se angajează să respecte drepturile copilului, aşa cum sunt definite în 
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. În practică, este un municipiu, un oraş sau o 
comună în care vocile, nevoile, priorităţile și drepturile copiilor sunt integrate în politicile, 
programele şi deciziile publice. Viziunea este ca fiecare copil şi tânăr să se bucure de copilărie 
şi să îşi atingă potenţialul maxim în municipiul/orașul/comuna în care trăiește. Principiile care 
ghidează inițiativa sunt: interesul superior al copilului, demnitate, participare şi apartenenţă, 
viaţă şi supravieţuire, nediscriminare şi echitate, transparenţă şi responsabilitate, 
interdependenţă şi indivizibilitate. 
 
Reprezentanța UNICEF în România a decis să se alăture inițiativei și să piloteze ILPC în cinci 
localități din România în cadrul proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului 
vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, finanțat din Granturile 
Norvegiene 2014-2021. În plus, există interes din partea altor localități din România de a se 
alătura inițiativei și de a primi asistență tehnică din partea UNICEF pentru acest demers.  
 
 
 

 
1 Pentru mai multe informații, accesați: https://childfriendlycities.org/. 

Scop Îndrumă și supervizează implementarea la nivel local a Inițiativei 

Localități Prietene ale Copiilor (ILPC) în România. 

https://childfriendlycities.org/


 
 
Componență 
 
Comitetul Local de Coordonare (CLC) va avea 10-15 membri, în funcție de tipul de localitate (max. 
10 membri în comunitățile rurale și max. 15 membri în cele urbane). CLC include principalii actori 
la nivel local (din sănătate, educație, protecția copilului, servicii sociale, planificare urbană, 
statistică etc.), copii și tineri (de exemplu, consilii/asociații/organizații ale 
copiilor/studenților/elevilor), societatea civilă, sectorul de afaceri, mediul academic, mass-
media. În mediul rural, unde nu există atât de multe instituții locale, precum în mediul urban, pot 
fi explorate legăturile cu structurile comunitare consultative existente și cu actorii individuali 
relevanți, atunci când se înființează CLC. Implicarea activă a copiilor (se recomandă ca în cadrul 
CLC să existe 2 membri ai structurilor copiilor), inclusiv a celor marginalizați și vulnerabili, este 
esențială pentru ca politicile, serviciile și facilitățile pe care le utilizează sau care îi afectează să 
reflecte și să răspundă preocupărilor, ideilor și priorităților lor. Un reprezentant al  
Reprezentanței UNICEF în România va fi invitat să participe la întâlnirile CLC (de exemplu, Expertul 
Național ILPC). 
 
Roluri și responsabilități ale CLC 
 
Cu sprijinul UNICEF în România, membrii CLC supervizează și coordonează ILPC la nivel local și au 
următoarele responsabilități: 
 

• identifică membrii Unității Locale de Coordonare (ULC) din cadrul municipiului, orașului 
sau comunei; 

• oferă îndrumare și orientare pentru Unitatea Locală de Coordonare 

• asigură managementul/ oferă suport echipei de cercetare care realizează analiza situației 
drepturilor copiilor și elaborează Planul de Acțiune pentru ILPC  

• asigură managementul/ contribuie la realizarea analizei de situație și colaborează în mod 
activ cu echipa de cercetare la elaborarea și bugetarea Planului de Acțiune pentru ILPC 

• împreună cu Unitatea Locală de Coordonare, se asigură că analiza de situație și elaborarea 
Planului de Acțiune se bazează pe un amplu proces consultativ la nivel local 

• aprobă Planul de Acțiune înainte de a fi avizat de către Comitetul Național de Coordonare 

• monitorizează progresele înregistrate în implementarea Planului de Acțiune pentru a 
identifica și adresa eventualele oportunități și provocări și pentru luarea de măsuri 
corective, dacă e necesar 

• discută și aprobă rapoartele anuale/finale de monitorizare privind implementarea 
Planului de Acțiune întocmite de Unitatea Locală de Coordonare (ULC) 

• asigură managementul/sprijină evaluarea independentă a implementării Planului de 
Acțiune 

 
Întâlniri 

• întâlnirea inițială (iulie 2021) 

• workshop de orientare privind ILPC pentru membrii CLC și ULC  (iulie 2021) 



 
• întâlniri periodice (12 întâlniri în perioada iulie 2021 – decembrie 2023) 

• evenimente pentru acordarea titlului de localitate candidată la titlul de Localitate 
Prietenă a Copiilor și a titlului de Localitate Prietenă a Copiilor (2022-2023) 

 
Expertiza membrilor CLC 

• expertiză în unul sau mai multe dintre următoarele domenii care vizează în mod direct 
copiii: protecția copilului, participarea copiilor, educație, incluziune socială, sănătate, 
dezvoltare urbană durabilă sau planificare strategică și bugetare prietenoasă  pentru copii 
la nivelul localității, dezvoltarea de politici publice, colectarea și interpretarea datelor 
statistice referitoare la copii 

• reprezintă instituții cheie și profesii ce sunt recunoscute de comunitatea locală drept 
actori esențiali în mediul rural 

 
Sprijinul UNICEF pentru CLC 
 

• training de orientare privind ILPC 

• îndrumare metodologică pe parcursul întregului proces al ILPC 
 
 


