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19 decembrie 2018
Aprob,
Viorica Dăncilă
PRIM-MINISTRU
MEMORANDUM

De la: Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale
Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe
Tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de țară UNICEF 2018-2022
Temeiul legal al relațiilor dintre România şi UNICEF1 îl constituie Acordul cadru de cooperare
dintre Guvernul României şi UNICEF, semnat la 21 iunie 1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 295/1992 și publicat în Monitorul Oficial nr. 136/19.06.1992.
Deși, odată cu aderarea României la UE şi cu trecerea în categoria donatorilor emergenţi, o serie
dintre fondurile, programele şi agenţiile ONU în ţara noastră nu s-au mai justificat, UNICEF a
continuat să aibă un rol important în sprijinirea soluţionării unor probleme specifice copilului și
pentru promovarea drepturilor copilului.
În același timp, actuala abordare a UNICEF pe plan global vizează menținerea cooperării cu
guvernele tuturor statelor, inclusiv ale celor din categoria de state cu venituri înalte, în vederea
asigurării mandatului universal privind respectarea și promovarea drepturilor copilului. Astfel, se
poate beneficia de expertiza UNICEF atât la nivel global, cât și în țară, prin derularea intervențiilor
specifice cooperării cu Guvernul României și colectarea de fonduri, din surse publice și private.
Continuarea cooperării cu UNICEF prin intermediul Programelor de țară se face la solicitarea
autorităților.
România a beneficiat din partea Reprezentanței UNICEF România de asistență tehnică și
financiară nerambursabilă care s-a concretizat în diferite moduri, precum activități de cercetare,
studii și analize pe diferite subiecte care țin de situația copiilor și protecția drepturilor acestora,
implementarea unor proiecte pilot promovând inovarea socială și intervenții cost-eficiente care
stau la baza dezvoltării politicilor publice relevante inclusiv a Strategiei Naționale pentru protecția
și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 și a strategiilor naționale sectoriale cu impact
asupra copiilor. De asemenea, UNICEF a sprijinit operaționalizarea unor politici publice și a
susținut procesul de implementare prin proiecte derulate la nivel local promovând echitatea și
reducerea disparităților, dar și prin asistență în accesarea de către autoritățile publice a fondurilor
structurale europene pentru replicarea modelelor de intervenție la nivel național.
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, creat de către Adunarea Generală a ONU la 11 decembrie 1946,
ca organ al Națiunilor Unite.
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Pe lângă colaborarea cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și, în special, cu Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului Adopție (ANPDCA), din subordinea MMJS,
Reprezentanța UNICEF România cooperează și cu ministerele Educației Naționale, Sănătății,
Fondurilor Europene, Dezvoltării Regionale, Finanțelor Publice, precum și cu o serie de alți
parteneri instituționali, cum ar fi asociații ale autorităților locale, cu societatea civilă, mass media
sau mediul de afaceri.
Guvernul României a aprobat prelungirea mandatului UNICEF în România pentru perioadele
2010-2012 și 2013-2017 pe baza unui document programatic orientativ denumit “Programul de
ţară UNICEF-România” (Country Programme Document UNICEF-Romania), document adaptat
la noul statut european şi internaţional al României, la priorităţile de etapă privind protecţia
copiilor din România şi la obiectivele politicii naţionale de cooperare internaţională pentru
dezvoltare. Conform practicii UNICEF, programul de ţară este complementat de un Plan de
acţiune pentru acelaşi interval de implementare, care detaliază aspectele practice ale cooperării,
inclusiv strategia de parteneriat dintre UNICEF și Guvernul României (prin ministerele relevante),
și angajamentele celor două părți.
La data de 8 martie 2017, Guvernul României a aprobat Memorandum-ul privind aprobarea
prelungirii programelor derulate de Reprezentanța UNICEF în România pentru perioada 20182022, co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
După consultări cu autorităţile guvernamentale şi reprezentanţii societăţii civile, UNICEFRomânia a elaborat Programul de ţară 2018-2022, care defineşte liniile prioritare ale relaţiei de
colaborare viitoare. Programul a fost aprobat de Comitetul Executiv UNICEF la 13 septembrie
2017, dobândind astfel caracter oficial conform procedurilor UNICEF.
Documentul cuprinde trei mari componente: împărtășirea experienței României în vederea
promovării drepturilor copilului dincolo de granițele țării; îmbunătățirea incluziunii sociale a
tuturor copiilor, în special a celor din mediul rural, din cadrul familiilor de etnie romă și
comunităților sărace, precum și a copiilor cu dizabilități; îmbunătățirea condițiilor care favorizează
realizarea drepturilor copilului, prin întărirea parteneriatelor-cheie menite să conducă la creșterea
angajamentului național față de copii și reformele sociale.
Bugetul solicitat de UNICEF pentru derularea Programului de ţară este de 4,260 milioane USD –
din bugetul regulat al UNICEF şi 17,5 milioane USD–alte surse bugetare UNICEF (ex. contribuţii
voluntare).
În prezent, Planul de acțiune aferent Programului de țară UNICEF 2018-2022 (Country
Programme Action Plan-CPAP) a fost finalizat de către Biroul UNICEF România pe baza
observațiilor ANPDCA și urmează a fi semnat de către Guvernul României și UNICEF.
Ministerul Muncii și Justiției Sociale este principala instituţie guvernamentală care gestionează
problematica drepturilor copilului în ţara noastră. Ministerul Afacerilor Externe este responsabil
pentru aspectele derivate din relaţia de cooperare cu UNICEF, precum şi pentru coordonarea
naţională a Programului de ţară al UNICEF (în colaborare cu MMJS).
Notă CPAP 2013-2017 a fost semnat, la 23 august 2013, din partea Guvernului României, de
către ministrul muncii și ministrul afacerilor externe.
Având în vedere cele de mai sus, propunem:
Aprobarea semnării de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe,
în numele Guvernului României, a Planului de Acţiune al Programului de țară UNICEF 20182022, anexat.
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