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ANUNT 

 

privind intalnirea care a fost organizata in data de 10.05.2021, la sediul 

Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva, activitate desfasurata in 

cadrul proiectului 

„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”  

cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 

 
 
 

Primăria municipiului Deva, reprezentată de Primar Florin Nicolae OANCEA și 
viceprimarii: Ferdinand Zoltan POGOCSAN și Gabriel ILIEȘ a organizat in data de 10 mai 
2021, incepand cu ora 1230 la sediul Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva, Piata 
Victoriei, blocul 8, parter, judetul Hunedoara o întâlnire care a avut ca temă inițiativa 
UNICEF - Localități  Prietene ale Copiilor și modul în care Municipiul Deva poate veni în 
sprijinul copiilor.  
 
 

“Inițiativa-Localitati Prietene ale Copiilor” este o inițiativă globală a UNICEF care 
sprijină autoritățile locale în realizarea drepturilor copiilor la nivel local și care are la 
bază Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului-program pilot în România, în curs 
de implementare în patru localități din județul Bacău, o localitate din județul Brașov și 
Municipiul Deva. 
 
La eveniment au participat și consilieri locali, angajati din cadrul Primăriei municipiului 
Deva, care au adus împreună autoritățile, precum și alți actori relevanți, cum sunt 
organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, mediul academic, mass-media și, cel mai 
important, copiii care doresc ca municipiul și comunitatea lor să fie mai prietenoasă. 
 
“O localitate prietenă a copiilor” este un municipiu, un oraș, o comunitate sau orice 
sistem de guvernare locală care se angajează să îmbunătățească viața copiilor din 
jurisdicția proprie prin respectarea drepturilor acestora. În practică, este o localitate în 
care vocile, nevoile, prioritățile și drepturile copiilor fac parte integrantă din politicile, 
programele și deciziile publice. 
 
Astfel, copiii beneficiază de un bun start în viață, cresc sănătoși și au parte de îngrijire; 
au acces la servicii sociale și de educație incluzive și de calitate; sunt protejați împotriva 
exploatării, violenței și abuzului; participă la viața de familie, culturală a municipiului, 
exprimă opiniile și influențează deciziile care îi afectează; se întâlnesc cu prietenii și au 
locuri în care să se joace și să își petreacă timpul liber. 
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Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de investiții și reforme pentru ca toţi copiii să 
poată fi în siguranţă, să aibă parte de servicii de sănătate, de condiţii de trai decente şi 
de acces la educaţie de calitate. 
 
Intalnirea s-a desfasurat in cadrul Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva, care 
este infiintat prin proiectul “Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia 
pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SIPOCA 
536/cod SMIS 126422, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 336/01.04.2019, 
implementat de către MUNICIPIUL DEVA în parteneriat cu Asociatia Centrul de Dezvoltare 
Durabila Columna Craiova. 
 
Astfel, in cadrul proiectului este prevazuta activitatea nr. 6.Înființarea unui Centru de tip 
Inovare și Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale 
centrului. 
 
In perioada urmatoare sa vor organiza si alte intalniri in cadrul Centrului de Inovare si 
Imaginatie Civica Deva. 
 
 
 

 
 
 

Echipa de implementare a proiectului 
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