
 
 

Termeni de Referință 

pentru Unitatea Locală de Coordonare (ULC) 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 exprimate 
în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. În practică, este un oraş sau o comunitate 
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 pe măsură ce cresc. 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 Gran turile 
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 Asigură implementarea la nivel local a Inițiativei Localități 

Prietene ale Copiilor (ILPC) în România. 

https://childfriendlycities.org/


 
Componență 
Unitatea Locală de Coordonare (ULC) este formată din personalul desemnat de administrația 
publică locală pentru a administra, facilita și coordona dezvoltarea și implementarea planului de 
acțiune, precum și pentru a promova participarea copiilor și a implementa activități cu copiii. ULC 
este formată dintr-o persoană cu normă întreagă sau, în mod ideal, din cel puțin două persoane 
- un coordonator al unității și un specialist în participarea copiilor. În cazurile în care 
implementarea ILPC se face printr-un proiect, pe lângă persoana/persoanele angajată/angajate 
prin proiect, partenerul de proiect va desemna, de asemenea, și o persoană deja angajată care 
va aloca 10-20% din timp ca membru al ULC. ULC este înființată în subordinea Comitetului Local 
de Coordonare. 
 
Roluri și responsabilități ale ULC 
Cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România și în subordinea Comitetului Local de 
Coordonare (CLC), ULC implementează ILPC la nivel local și are următoarele responsabilități: 

• oferă suport tehnic pentru dezvoltarea cadrului local al ILPC 
o asigură suportul tehnic și activitățile de secretariat pentru Comitetul Local de 

Coordonare (CLC) 
o asigură managementul zilnic și implementarea ILPC la nivel local 
o organizează întâlnirile periodice ale CLC, stabilește agenda și informează CLC cu 

privire la progresele, oportunitățile și provocările înregistrate 
o coordonează toți partenerii locali de implementare și se asigură că aceștia sunt 

informați cu privire la întâlnirile, deciziile Comitetului Local de Coordonare, 
acțiunile viitoare convenite și la evenimentele relevante 

o coordonează activitatea de conștientizare și advocacy 
o identifică nevoile de formare și dezvoltare a capacității, pe care UNICEF sau 

partenerii din mediul academic ai ILPC le-ar putea facilita  
o coordonează/facilitează analiza situației drepturilor copiilor la nivel local 
o facilitează și coordonează dezvoltarea, implementarea și monitorizarea 

progreselor înregistrate în raport cu obiectivele și indicatorii Planului de Acțiune 
o organizează consultări la nivel local pentru a discuta rezultatele analizei de 

situație și Planul de Acțiune 
o colectează date pentru a identifica și adresa potențialele obstacole în 

implementarea Planului local de Acțiune 
o pregătește/asigură suport pentru evaluarea independentă 
o identifică soluții durabile de finanțare  

o comunică cu celeritate Comitetului Local de Coordonare și Expertului Național 
ILPC de la UNICEF problemele apărute în desfășurarea activităților și colaborează 
cu aceștia pentru identificarea soluțiilor 

• integrează participarea copiilor în procesele de luare a deciziilor la nivel local și pe 
întreg parcursul procesului ILPC 

o înființează noi structuri ale copiilor/elevilor la nivel local (în comunitățile în care 

o astfel de structură nu există - pe baza rezultatelor analizei de situație) care să 



 
funcționeze ca un organism/consiliu consultativ pe lângă Consiliile Locale și să 

participe la procesele de luare a deciziilor și la procesul ILPC la nivel local 

o facilitează și organizează workshop-uri și activități cu copiii pe teme legate de 
drepturile copilului în fiecare municipiu/oraș/comună 

o dezvoltă/stabilește mecanisme și procese participative incluzive pentru copii 

pentru a facilita participarea lor la procesele de luare a deciziilor de la nivel local 

o asigură participarea structurilor copiilor/elevilor de la nivel local, inclusiv a 
copiilor vulnerabili, într-un mod semnificativ la procesul ILPC (vor face parte din 
CLC, vor participa la procesul consultativ pentru analiza de situație și elaborarea 
Planului de Acțiune, monitorizarea și evaluarea impactului ILPC prin abordări 
consultative și de colaborare, cum ar fi: sondaje și focus-grup-uri, identificarea 
întrebărilor de evaluare, formularea de recomandări) 

o asigură implicarea copiilor marginalizați și vulnerabili  în mecanismele și procesele 
de consultare a copiilor 

• raportează periodic către UNICEF cu privire la implementarea Inițiativei "Localități 
Prietene ale Copiilor" în municipiu/oraș/comună 

 
Întâlniri 

• întâlnirea inițială a CLC (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 ULC 

• studii universitare (diplomă de licență) sau masterat în sociologie, științe politice, 
administrație publică sau alt domeniu conex 

• 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 

• certificare/expertiză în managementul de proiect 

• minimum 3 ani de experiență în management sau în coordonarea de proiecte 

• experiența de lucru cu autoritățile publice locale sau cu organizațiile neguvernamentale 
este un avantaj 

• experiență în lucrul cu copiii, participarea copiilor la luarea deciziilor la nivel local și 
cunoașterea drepturilor copiilor 

• să se afle într-o poziție strategică în raport cu administrația locală 

• excelente abilități organizatorice și analitice 

• cunoașterea excelentă a limbii române scrisă și vorbită 

• abilități de lucru pe computer, navigare pe Internet și utilizarea aplicațiilor Microsoft 
Office 



 
• abilități de comunicare, empatie; 

• leadership, abilități de coordonare, motivare și lucru în echipă; 

• eficiență, responsabilitate, implicare, consecvență și perseverență în implementarea 
activităților la nivel local 

• creativitate și spirit de inițiativă. 
Sprijinul UNICEF pentru ULC 

• workshop de orientare privind ILPC 

• îndrumare metodologică pe parcursul întregului proces al ILPC 
 


