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ANUNT 

 

privind intalnirea care a fost organizata in data de 25.08.2021, 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 Viceprimar: Gabriel ILIEȘ si de 
reprezentantii UNICEF in Romania au organizat in data de 25 august 2021, incepand cu 
ora 0900 , la sediul Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva, Piata Victoriei, blocul 
8, parter, judetul Hunedoara, prima întâlnire de lucru (workshop de orientare) al 
Comitetului Local de Coordonare al Municipiului Deva, constituit in baza Dispozitiei 
Primarului Municipiului Deva nr.846/2021 pentru a participa la Inițiativa Localități 
Prietene ale Copiilor, printr-un parteneriat cu UNICEF. 

Administrația publică locală din municipiul Deva a început înca din luna iunie a acestui an 
demersurile pentru a participa la Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor, lansată de 
Reprezentanța UNICEF în România , care are ca fundament principal Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului. 
 
La eveniment au participat  angajati din cadrul Primăriei municipiului Deva, membrii ai 
Unitatii Locale de Coordonare a Proiectului si ai Comitetului Local de Coordonare la 
nivelul Municipiului Deva care au adus împreună autoritățile locale și județene, ONG-
urile-asociațiile și fundațiile care reprezintă societatea civilă, și, cel mai important, 
reprezentanti ai copiilor care isi doresc ca in municipiul și comunitatea lor vocea, 
nevoile, prioritățile și drepturile copiilor să facă parte integrantă din politicile, 
programele și deciziile publice. 
 
“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. 
 
Obiectivul acestui workshop de orientare a fost dezvoltarea capacitatii Comitetului Local 
de Coordonare și a Unității Locale de Coordonare pentru a implementa Inițiativa 
Localități Prietene ale Copiilor în Municipiul Deva.  
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Workshopul de orientare a inclus sesiuni de prezentare a Inițiativei Localități Prietene ale 
Copiilor (proces, management, coordonare între diferiți actori etc.), exemple practice 
din alte țări, sesiuni interactive.  
 
De asemenea, s-au purtat discutii despre rolul și responsabilitățile Comitetului Local de 
Coordonare și ale Unității Locale de Coordonare pentru Inițiativa Localități Prietene ale 
Copiilor și s-a stabilit un calendar al activităților pentru anii 2021-2022. 
 
Reprezentanța UNICEF în România va asigura coordonarea metodologică și va oferi 
asistență tehnică municipiului Deva pe tot parcursul implementării acestui program. 
 
Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor este implementată în prezent în 48 de țări din 
lume. 
 
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 la sediul Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva infiintat 
si dotat 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, conform Activitatii nr. 6.Înființarea unui Centru de tip Inovare și 
Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului. 
 
In perioada urmatoare se vor organiza si alte intalniri in cadrul Centrului de Inovare si 
Imaginatie Civica Deva. 
 
 
 

 
 
 

Echipa de implementare a proiectului 
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