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Notă de argumentare 

privind inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Colaborare  

dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Reprezentanţa Fondului 

Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova   

 

 

A. Descrierea tratatului. 

1. Acordul propus pentru negocieri reprezintă un tratat bilateral care va fi 

încheiat dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Reprezentanţa Fondului 

Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova.  

2. Acordul are drept scop acordarea asistenței tehnice Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova pentru consolidarea colaborării intersectoriale și a cooperării 

între autoritățile publice centrale și locale, organizațiile societății civile, alți 

parteneri pentru a asigura promovarea, realizarea și monitorizarea drepturilor 

copiilor în Moldova. Documentul prevede asistența tehnică, în valoare de 849 292 

lei, pentru atingerea finalităților de: 

1. Coordonare: Promovarea politicilor naționale și asigurarea 

colaborării intersectoriale pentru a adapta și implementa strategiile naționale și 

programe cheie în domeniul protecției copilului și familiei; 

În acest sens va fi (i) asigurată activitatea Grupului tehnic al Consiliului Național 

pentru Protecția Drepturilor Copilului CNPDC); (ii) activitatea a 3 grupuri de lucru 

tematice ale Consiliului, ce funcționează sub egida Secretariatului permanent al 

CNPDC; (iii) acordat suport tehnic pentru aspectele juridice și logistice. 

2. Monitorizare: Asigurarea monitorizării corespunzătoare a 

progreselor privind deciziile luate de a operaționaliza politicile cheie, legate de 

copii și problemele vizate în finalitatea 1; 

Astfel, urmează a fi realizate activități de: (i) monitorizare a progreselor cu 

privire la deciziile luate în vederea operaționalizării politicilor și problemelor-cheie 

relevante pentru copii; (ii) monitorizarea activității Consiliilor Raionale/Municipale 

pentru Protecția Drepturilor Copilului; (iii) monitorizarea implementării prevederii 

Acordului de asociere RM-UE, Capitolul 27, pct. 138, sbpct. 18 ce ține de creșterea 

implicării copiilor în procesul de luare a deciziilor legate de ei. 

3. Suport tehnic și consolidarea capacității structurilor CNPDC la nivel 

central și local, pentru a coordona și monitoriza problemele legate de drepturile 

copilului; 

Urmează a fi acordat (i) Sprijin pentru consolidarea capacităților secretarilor 

Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului; (ii) 

Îmbunătățirea diseminării datelor, schimbul de informații și sensibilizarea cu 

privire la aspectele privind drepturile copilului accesibile publicului; (iii) sprijin 

pentru creșterea vizibilității CNPDC. 

Prezentul Acord urmează a fi încheiat în conformitate cu Acordul-cadru de 

cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul Naţiunilor unite pentru copii 

(UNICEF) (HG 218 din 06.03.1997) și Programul de țară pentru anii 2013 – 2017.  
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B. Analiza de impact. 

1. Informații generale: actualitatea Acordului rezidă în existența 

relațiilor bilaterale de cooperare tehnică dintre RM și UNICEF și are scopul final 

promovarea drepturilor copilului la supraviețuire, protecție, dezvoltare și 

participare și se ghidează de Convenția privind Drepturile Copilului, la care 

Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr 408 – XII din 12 

decembrie 1990 (în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993).  

Inițiativa de semnare a acestui Acord le revine ambelor Părți, urmare a 

rezultatelor obținute în urma implementării a patru Acorduri similare, 

implementate pe parcursul anilor 2010 - 2015.  

Totodată, în conformitate cu prevederile Art. VII, pct. 6 a Acordului-cadru 

menționat supra, Guvernul Republicii Moldova va scuti Partenerul de 

implementare de toate impozitele și de alte taxe publice care sunt percepute în 

Republica Moldova în contextul realizării activităților convenite. 

2. Aspectul politic, cultural și social: încheierea acestui Acord va 

contribui la menținerea relațiilor de cooperare dintre Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova și Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF) în Moldova, totodată contribuind la realizarea mai multor activități ce 

au drept scop îmbunătățirea situației copiilor din Republica Moldova.  

3. Aspectul economic și de mediu: proiectul Acordului nu conține 

prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra economiei și mediului RM.  

4. Aspectul normativ: Prezentul tratat este compatibil cu prevederile 

Constituției Republicii Moldova, Carta ONU, alte tratate internaționale în vigoare 

și angajamentele asumate de țara noastră pe plan internațional, precum și cu 

legislația Uniunii Europene. Încheierea Acordului nu necesită modificarea sau 

completarea actelor legislative sau normative ale RM sau adoptarea de legi noi, 

planuri de acțiuni pentru implementare. 

5. Aspectul instituțional și organizatoric: Cancelaria de Stat a Republicii 

Moldova prin intermediul Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru 

Protecția Drepturilor Copilului va fi responsabilă de realizarea activităților 

necesare întru atingerea finalităților stabilite. Aplicarea prevederilor Acordului nu 

necesită întreprinderea măsurilor suplimentare privind înființarea unor structuri noi 

sau modificarea celor existente și nu va abilita instituțiile implicate cu 

împuterniciri noi. 

Negocierea tratatului respectiv ține de competența Cancelarie de Stat, în 

calitatea sa de autoritate națională de coordonare a asistenței externe (Hotărîrea 

Guvernului nr.561 din 19.08.2015), și Partener de implementare. Implementarea va 

fi asigurată de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova prin intermediul 

Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor 

Copilului. 

Implementarea Acordului nu implică participarea la reuniuni sau grupuri de 

lucru internaționale. Totodată, pentru asigurarea măsurilor organizatorice de 

implementare va fi necesară implicarea unor autorități publice centrale – membri ai 

Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. 
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6. Aspectul financiar: tratatul nu implică costuri suplimentare pentru 

asigurarea acțiunilor legate de aspectele normativ, instituțional și organizatoric și 

nu va implica angajamente financiare din partea RM. 

Totodată, Partenerul de implementare va fi scutit de impozitele și de alte taxe 

publice care vor fi percepute în Republica Moldova în legătură cu realizarea 

activităților convenite. 

7. Aspectul temporar: Tratatul va intra în vigoare la data semnării, fiind 

valabil pînă la 31 decembrie 2017. 

 

C. Rezultatul negocierilor. 

Delegații pentru organizarea unor runde de negocieri noi nu vor fi constituite.  

Înţelegerea respectivă va fi semnată pe de o parte de către Secretarul General 

al Guvernului Republicii Moldova, şi pe de altă parte de către Reprezentantul 

Fondului Națiunilor Unite pentru Copii în Republica Moldova. 

 

D. Procedura negocierilor/semnării tratatului. 

Tratatul respectiv va fi încheiat în limbile română și engleză, versiunea în 

limba engleză va prevala. 

 

 

14 iulie 2016                                                     Tudor COPACI 

 

   Secretar general    

    al Guvernului 
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