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Acronime 

APPDO abordarea programelor din perspectiva drepturilor 

omului 

ARV antiretroviral 

ASCM alimentaţia sugarului şi copilului mic 

AT/AP avertizare timpurie/ acţiune preventivă 

BR Birou Regional 

BŢ Birou de Ţară 

CERF Fondul Central pentru Intervenţii de Urgenţă 

EPI Programul Extins de Imunizare 

EŢAAU Echipa de Ţară a Agenţiilor de Asistenţă Umanitară 

HIV şi 

SIDA 

virusul imunodeficienţei umane/ sindromul imunode-

ficienţei dobândite 

IASC Comitetul Permanent Inter-Agenţii al ONU  

INEE Reţeaua Inter-Agenţii privind Educaţia în Situaţii de 

Urgenţă 

MOSS Standarde Minime Operaţionale de Securitate   

MSA malnutriţie severă în forma sa acută 

ONG organizaţie neguvernamentală 

PAC-uri Principalele Angajamente faţă de Copii 

PARMO Biroul Alianţe şi Mobilizare Resurse în Sectorul Public  

PCAAU Proces Consolidat al Apelurilor de Asistenţă Umanitară 

PTMC prevenirea transmisiei HIV de la mamă la copil 

RAU Raport asupra Acţiunilor Umanitare   

SPSPSM sprijin psihosocial şi pentru probleme de sănătate 

mintală 

TAR tratament antiretroviral 

TIC Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 

VG violenţă de gen (violenţă împotriva femeilor) 

VISION Sistem Virtual Integrat de Informaţii    

WASH apă şi condiţii igienico-sanitare 
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I: Cadru, principii şi transparenţă 

 
1.1 Scop 

Principalele Angajamente faţă de Copii (PAC-uri) asumate în cadrul 

Acţiunilor Umanitare reprezintă un cadru global creat în vederea 

acţiunilor umanitare întreprinse în beneficiul copiilor de către 

UNICEF şi partenerii săi. 

Acest cadru are la bază legislaţia internaţională privind drepturile 

omului, în special Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului1, 

precum şi dreptul internaţional umanitar, în cazul situaţiilor com-

plexe de urgenţă. La nivel operaţional, PAC-urile sunt concepute în 

baza standardelor şi normelor globale în domeniul asistenţei umani-

tare (vezi SecŃiunea 1.1). 

PAC-urile promovează acele acţiuni umanitare colective care sunt 

previzibile, eficace şi operative. Acestea sunt puse în practică prin 

parteneriate între guverne, organizaţii umanitare (inclusiv UNICEF) 

şi alţi factori, presupunând mobilizarea de resurse atât pe plan in-

tern, cât şi internaţional. 

PAC-urile au fost concepute din nevoia de a asigura respectarea 

drepturilor copiilor victime ale crizelor umanitare, motiv pentru care 

acestea sunt relevante în orice ţară din lume. De asemenea, PAC-

urile sunt valabile atât în situaţii umanitare grave cu debut fulgeră-

tor, cât şi în cele de criză prelungită sau ciclică. 

UNICEF, alături de partenerii săi, foloseşte o abordare principială, 

urmărind crearea de alianţe fundamentate în raport cu aceste PAC-uri. 

Organizaţia contribuie la realizarea PAC-urilor prin mobilizarea de 

                                                             
1 Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, Articolul 45: „Pentru a promova apli-
carea efectivă a Convenţiei şi a încuraja cooperarea internaţională în domeniul vizat 
de Convenţie: (a) instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii şi alte 
organe ale Naţiunilor Unite au dreptul de a fi reprezentate la analizarea modului de 
aplicare a acelor dispoziţii din prezenta Convenţie, care ţin de mandatul lor.” 
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resurse, prin susţinerea directă a partenerilor şi prin acţiuni de 

advocacy. Pe de altă parte, îndeplinirea PAC-urilor depinde de 

mulţi factori, inclusiv de contribuţia altor parteneri, precum şi de 

disponibilitatea resurselor.  

PAC-urile programatice sectoriale fac parte dintr-un set de inter-

venţii programatice colective în beneficiul copiilor afectaţi de crize-

le umanitare şi sunt concepute astfel încât să permită coordonarea 

unui grup inter-agenţii cât mai larg. 

 

1.2 Parteneriate 

PAC-urile sunt puse în practică printr-o colaborare strânsă între 

parteneri, guverne gazdă, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii 

neguvernamentale (ONG-uri) – atât naţionale, cât şi internaţionale 

– Agenţii ONU şi donatori. Aceasta concordă cu angajamentele 

UNICEF asumate în cadrul reformei umanitare inter-agenţii, inclusiv 

cu Principiile de Parteneriat.  
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1.3  Obiect 

SituaŃia umanitară este definită ca fiind orice împrejurare în care 

nevoile umanitare sunt suficient de mari şi de complexe încât se 

impune o intervenţie externă (asistenţă şi resurse) semnificativă şi 

multisectorială, care presupune participarea unei palete largi de 

protagonişti umanitari internaţionali2. Aici intră şi urgenţele de an-

vergură mai mică; în ţările cu capacităţi limitate, pragul va fi mai 

jos decât în ţările puternice şi bine pregătite.  

UrgenŃa reprezintă situaţia care pune în pericol viaţa şi bunăstarea 

unui număr mare de oameni şi care necesită măsuri şi eforturi deo-

sebite în vederea asigurării supravieţuirii, îngrijirii şi protecţiei aces-

tora3. 

PAC-urile: 

� Constituie un cadru global, conceput de UNICEF în cola-

borare cu partenerii săi, în vederea protecţiei drepturilor 

copiilor victime ale crizelor umanitare. 

� Sunt valabile în cazul tuturor copiilor afectaŃi de crize 

umanitare, indiferent de stadiul de dezvoltare economică 

şi socială în care se află aceştia sau de disponibilitatea re-

surselor UNICEF. 

� Prevăd angajamente la nivel programatic şi operaŃional şi 

includ intervenţii referitoare la nutriţie, sănătate, apă şi 

condiţii igienico-sanitare, HIV şi SIDA, educaţie, şi protec-

ţia copilului. 

� Reflectă acŃiunile întreprinse pe tot parcursul etapelor de 

pregătire şi intervenŃie, inclusiv acţiunile ce vizează reabi-

                                                             
2 Comitetul Permanent Inter-Agenţii al ONU (IASC), Guidance Note on Using the 

Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response (Notă orientativă privind 
utilizarea abordării de tip cluster în scopul îmbunătăţirii intervenţiilor umanitare), 
IASC, Geneva, 24 noiembrie 2006.   
3  Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, Programme Policy and Procedure Manual: 

Programme Operations (Manual de politici şi proceduri programatice: Operaţiuni 
specifice programelor), UNICEF, New York, 22 ianuarie 2009. 
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litarea timpurie, punând accent pe rezultate şi parametri 

de referinţă (vezi Figura 1). PAC-urile prevăd responsabili-

tăţile inter-agenţii ale UNICEF şi partenerilor săi umanitari, 

dar şi coordonarea cu autorităţile, reprezentând un anga-

jament explicit faţă de dezvoltarea capacităţii în cadrul ac-

ţiunilor umanitare.   

� Au la bază drepturile omului şi principiile umanitare, re-

prezentând o piatră de temelie a acţiunilor umanitare în-

treprinse de UNICEF. 

� Sunt activate de o degenerare rapidă a situaŃiei şi bunăs-

tării unui număr mare de copii şi femei, ceea ce atrage lu-

area de măsuri extraordinare. 

� Includ strategii explicite de reducere a riscului de dezastre 

şi de dezvoltare a capacităŃii locale în toate etapele de ac-

Ńiune umanitară, inclusiv cea de pregătire. Intervenţia 

operativă şi eficientă reprezintă o prioritate necesară în-

deplinirii angajamentelor cuprinse în PAC-uri. 

� Pun accent pe acŃiunile întreprinse în primele opt săptă-

mâni critice de intervenŃie umanitară şi oferă îndrumare 

privind acŃiunile ce se impun dincolo de această perioadă, 

direcţionând eforturile către atingerea standardelor de re-

ferinţă stabilite.  

� Cuprind angajamente atât la nivel programatic, cât şi ope-

raŃional, raportate la acele programe sectoriale bazate pe 

rezultate şi arii operaţionale considerate necesare în reali-

zarea unei intervenţii eficace. 

� Oferă UNICEF orientare privind politicile interne valabile în 

domeniu, evidenţiind faptul că parteneriatele puternice şi 

colaborarea strânsă sunt esenţiale în realizarea cu succes 

a acţiunilor sale umanitare. 

În contextul parteneriatului şi în funcţie de acces, securitate şi dis-

ponibilitatea fondurilor, UNICEF, alături de partenerii săi, se anga-

jează să asigure furnizarea serviciilor necesare. Rolul UNICEF şi al 
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partenerilor săi variază de la caz la caz, în funcţie de condiţiile şi 

capacităţile existente la faţa locului. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Îmbunătăţirea cadrului programatic UNICEF 

PAC-urile reprezintă o componentă integrantă a programelor de 

ţară derulate de UNICEF deoarece acestea: 

� Validează conexiunea dintre acţiunile umanitare şi dezvol-

tare, şi vizează în mod explicit reducerea riscului de dez-

astre. 

� Evidenţiază rolul critic al etapei de pregătire în vederea in-

tervenţiei rapide. 

� Oferă o platformă pentru reabilitarea timpurie. 

� Stabilesc un cadru în raport cu care se pot evalua acţiuni-

le întreprinse şi trage concluzii pentru viitor. 

1.5 Analiză contextuală 

Punerea în practică a PAC-urilor are la bază o analiză contextuală 

care are în vedere: 

� Impactul demersurilor politice şi de securitate asupra fete-

lor, băieţilor, femeilor şi bărbaţilor, şi implicaţiile acestora 

la nivelul operaţiunilor şi intervenţiilor derulate de UNICEF 

Figura 2: Calendarul intervenţiilor prevăzute în situaţii de ur-
genţă declanşate subit 

Calendarul intervenţiilor prevede cronologia urmată în cazul urgenţelor 

cu debut fulgerător: 

• Primele 72 de ore implică acţiuni legate de procesele operaţionale şi 

de gestionare a situaţiei.    

• Primele 8 săptămâni implică acţiuni asociate intervenţiei critice şi 

reabilitării timpurii.   

• AcŃiunile de reabilitare timpurie prevăzute în PAC-uri sunt măsuri şi 

abordări cu aplicare promptă şi în paralel cu intervenţia imediată. 
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şi partenerii săi, inclusiv în ce priveşte accesul echipelor 

de asistenţă umanitară şi acţiunile de advocacy. 

� Analiza activităţii curente întreprinse de agenţiile umanita-

re şi de alţi actori relevanţi, precum şi a strategiei şi ope-

raţiunilor misiunilor ONU în teren, acolo unde acestea sunt 

prezente. 

� Analiza datelor dezagregate pe sexe şi grupe de vârstă re-

feritoare la toate situaţiile de încălcare gravă a drepturilor 

copiilor – inclusiv cele prevăzute în Rezoluţiile Consiliului 

de Securitate al ONU privind implicarea copiilor în conflic-

te armate, atacurile asupra şcolilor sau spitalelor, şi vio-

lenţa sexuală asupra copiilor şi femeilor (vezi RCS-urile 

1882, 1820, şi respectiv 1888) – şi implicaţiile acestora 

asupra demersurilor de raportare şi intervenţie UNICEF. 

� Determinarea impactului crizelor umanitare asupra diferite-

lor sectoare programatice în vederea prioritizării şi coor-

donării intervenţiilor.  

� Identificarea oportunităţilor de asistenţă în vederea reabili-

tării situaţiei fetelor, băieţilor, femeilor şi bărbaţilor, în ca-

drul sectoarelor programatice. 

1.6 Principii umanitare 

UNICEF îşi asumă angajamentul de a derula acţiuni umanitare care 

respectă principiile umanitare. Printre aceste principii se numără şi: 

� Principiul umanităŃii: susţinerea principiului conform căruia 

toate fetele şi femeile, şi toţi băieţii şi bărbaţii, indiferent 

de vârstă, vor fi trataţi cu omenie în orice împrejurare, 

prin salvarea de vieţi omeneşti şi atenuarea suferinţei 

umane, în condiţiile respectării fiecărui individ în parte. 

� Principiul imparŃialităŃii: acordarea de asistenţă tuturor ce-

lor aflaţi în suferinţă, în funcţie doar de nevoile şi drepturi-

le acestora, în mod egal şi fără nici un fel de discriminare.   
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� Principiul neutralităŃii: angajamentul de a nu ţine partea 

nimănui într-un conflict şi de a nu se implica în controver-

se de ordin politic, rasial, religios sau ideologic.    

Principiile umanitare sunt reafirmate prin acţiuni de conştientizare 

şi sensibilizare, de atragere a încrederii, şi de pledare pentru drep-

turile copiilor în situaţii de criză umanitară, acţiuni derulate împreu-

nă cu autorităţile statului, cu entităţi nonstatale şi comunităţi. 

1.7 Abordarea programelor din perspectiva drepturilor 
omului 

În toate acţiunile umanitare, UNICEF şi-a asumat angajamentul de 

a promova şi facilita realizarea drepturilor omului în baza unei 

abordări a programelor sale din perspectiva drepturilor omului. O 

astfel de abordare indică deţinătorii de drepturi şi prerogativele 

acestora, respectiv deţinătorii de responsabilităţi şi obligaţiile aces-

tora. Abordarea are ca scop întărirea capacităţii deţinătorilor de 

drepturi de a-şi exprima revendicările, respectiv a deţinătorilor de 

responsabilităţi de a-şi îndeplini obligaţiile. Vizează cu precădere 

realizarea drepturilor categoriilor marginalizate şi excluse, precum 

şi a celor ale căror drepturi riscă să fie încălcate. PAC-urile plasea-

ză copiii şi femeile în centrul eforturilor umanitare, ca participanţi 

activi, mai degrabă decât ca beneficiari ai asistenţei acordate.  

Aplicarea unei abordări a programelor din perspectiva drepturilor 

omului trebuie să ţină seama de contextul situaţiilor umanitare şi, 

mai ales, de provocările suplimentare care apar în situaţiile umani-

tare complexe. De asemenea, trebuie să ia în calcul rolul agenţiilor 

umanitare ca deţinători de responsabilităţi în cazuri de urgenţe 

complexe, aşa cum prevede dreptul internaţional umanitar. 

UNICEF, cu sprijinul partenerilor săi, şi-a luat angajamentul ca, în 

cadrul acţiunilor umanitare, să pună accent pe abordarea progra-

melor din perspectiva drepturilor omului, prin: 

� Tratarea inechităţilor şi disparităţilor în demersurile de 

analiză şi de concepere, implementare şi monitorizare a 
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programelor, recunoscând că, în situaţii de criză umanita-

ră, inechităţile pot cauza sau exacerba vulnerabilităţi.   

� Promovarea participării copiilor, adolescenţilor, femeilor şi 

populaţiilor afectate, inclusiv în analiza, proiectarea şi 

monitorizarea programelor umanitare. 

� Întărirea capacităţii autorităţilor statului şi a organizaţiilor 

neguvernamentale şi comunitare, ca strategie esenţială în 

derularea de acţiuni umanitare comune şi eficace.   

� Pledarea în favoarea drepturilor şi vocii copiilor şi femeilor, 

ca parte integrantă a acţiunilor umanitare.   

1.8 Egalitatea de gen în acţiunile umanitare 

Abordarea programelor din perspectiva drepturilor omului şi inte-

grarea egalităţii de gen în programe sunt abordări complementare 

care se potenţează reciproc. Termenul de ‚egalitate de gen4’ în-

seamnă că fetele, băieţii, femeile şi bărbaţii se bucură în mod egal 

de drepturi şi de acele bunuri, oportunităţi, resurse şi recompense 

care contează în societate. Egalitatea nu înseamnă că fetele, băie-

ţii, femeile şi bărbaţii sunt la fel, ci că acele condiţii în care benefi-

ciază de drepturi, oportunităţi şi şanse în viaţă nu sunt guvernate 

sau limitate de faptul că s-au născut bărbaţi sau femei.   

Crizele umanitare au potenţialul de a exacerba inechităţile de gen 

deja existente şi a conduce la amplificarea riscurilor, excluziunii şi 

discriminării. Pe de altă parte, acestea pot să ofere şi oportunităţi 

pentru realizarea de schimbări pozitive, permiţând înfăptuirea unei 

                                                             
4 Termenul de „gen” se referă la atributele şi oportunităţile sociale asociate cu sta-
tutul de bărbat sau femeie şi la relaţiile stabilite între fete, băieţi, femei şi bărbaţi. 
Aceste atribute ţin de context şi de timp şi pot fi schimbate. În majoritatea societă-
ţilor, există diferenţe şi inechităţi între femei şi bărbaţi la nivelul responsabilităţilor 
acordate, al activităţilor desfăşurate, al accesării şi controlului resurselor, şi al opor-
tunităţilor de luare a deciziilor (Biroul Consilierului Special pe probleme legate de 
gen şi promovarea femeilor (OSAGI), Important Concepts Underlying Gender 

Mainstreaming (Concepte importante aflate la baza abordării integratoare a egalităţii 
de gen), Fişa 2, OSAGI, New York, august 2001). 
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mutaţii în rolurile, atitudinile, credinţele şi practicile de excluziune 

tradiţionale. 

UNICEF şi-a luat angajamentul de a asigura o integrare consecven-

tă a egalităţii de gen în toate acţiunile sale de prevenire a dezastre-

lor, intervenţiile sale umanitare şi programele sale de reabilitare/ 

reconstrucţie. Promovarea egalităţii de gen în acţiunile umanitare 

se poate realiza cel mai eficace atunci când ne asigurăm că demer-

surile de asistenţă şi protecţie sunt planificate şi derulate în bene-

ficiul fetelor, băieţilor, femeilor şi bărbaţilor, în baza unei analize a 

drepturilor, nevoilor şi capacităţilor acestora. În acest fel, situaţia 

respectivă poate fi înţeleasă mai bine, intervenţiile pot fi concepute 

cât mai adecvat, oportunităţile şi resursele de care dispune comu-

nitatea afectată sunt scoase în evidenţă, iar eforturile de asistenţă 

umanitară sunt corelate cu dezvoltarea pe termen lung. 

1.9 Principiul „Să nu faci rău”  

UNICEF şi-a luat angajamentul de a respecta principiul „Să nu faci 

rău”. Conform acestui principiu, acţiunile umanitare trebuie: 

� Să evite accentuarea disparităţilor, precum şi discrimina-

rea între categoriile de populaţii afectate determinată de 

cauzele crizei. 

� Să evite crearea sau exacerbarea condiţiilor de degradare 

a mediului. 

� Să evite crearea sau accentuarea conflictelor şi nesiguran-

ţei în rândul populaţiilor afectate de criză. 

� Să ţină cont de nevoile speciale ale grupurilor celor mai 

vulnerabile de copii şi femei – inclusiv persoanele disloca-

te intern, minorii neînsoţiţi şi persoanele cu dizabilităţi – şi 

să conceapă intervenţii programatice specifice relevante. 
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1.10 Norme şi standarde globale 

În cadrul eforturilor sale umanitare, UNICEF trebuie să se confor-

meze unui set de norme şi standarde recunoscute la nivel global 

care sunt rezultatul atât al forumurilor interguvernamentale, cât şi 

al parteneriatelor umanitare.  Aceste norme şi standarde cuprind:   

� LegislaŃia internaŃională privind drepturile omului şi princi-

piile care guvernează drepturile omului, inclusiv Convenţia 

cu privire la drepturile copilului şi Convenţia privind elimi-

narea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. 

� Dreptul internaŃional umanitar, inclusiv Convenţiile de la 

Geneva, care contribuie la definirea rolurilor şi responsabi-

lităţilor agenţiilor umanitare în situaţii de conflict armat.   

� Principiile umanitare, derivate din dreptul internaţional 

umanitar şi descrise în rezoluţiile Adunării Generale a 

ONU, şi destinate aplicării în toate acţiunile umanitare.   

� RezoluŃiile Adunării Generale a ONU, în particular Rezolu-

ţia nr. 46/182, prin care este înfiinţat Comitetul Perma-

nent Inter-Agenţii al ONU (IASC) şi care trasează Naţiunilor 

Unite, printre altele, responsabilitatea de a sprijini şi întări 

capacitatea statelor de a interveni în situaţii de urgenţă în 

vederea asistării victimelor dezastrelor naturale şi a altor 

urgenţe.   

� RezoluŃiile relevante ale Consiliului de Securitate, inclusiv 

cele referitoare la protecţia copiilor afectaţi de situaţiile de 

conflict armat.   

� Standardele umanitare globale existente şi emergente, in-

clusiv Carta Umanitară şi Standardele Minime în Interven-

ţia în Caz de Dezastre (Standardele Sphere) şi Standardele 

Minime ale Reţelei Inter-Agenţii privind Educaţia în Situaţii 

de Urgenţă (INEE), care prevăd o serie de standarde mi-

nime în sectoarele principale ale asistenţei umanitare în 

scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei acordate populaţii-

lor afectate de dezastre şi creşterii gradului de transparen-
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ţă a sistemului umanitar implicat în  intervenţiile în caz de 

dezastre. 

1.11 Monitorizare, analiză şi evaluare 

UNICEF s-a angajat să vină în sprijinul acţiunilor umanitare prin 

monitorizarea, analiza şi evaluarea sistematică a acestora în raport 

cu parametrii de referinţă, în colaborare cu partenerii săi. Aceasta 

înseamnă: 

� Monitorizarea şi analiza permanentă a situaţiei copiilor, 

adolescenţilor şi femeilor, în mod direct şi împreună cu 

partenerii, în vederea asigurării unor evaluări rapide co-

mune şi a unor intervenţii umanitare operative.   

� Susţinerea acţiunilor umanitare bazate pe evaluări rapide 

ale situaţiei realizate împreună cu partenerii şi cu popula-

ţiile afectate, inclusiv copiii, adolescenţii şi femeile. Aces-

te evaluări, efectuate fie prin intermediul mecanismelor 

inter-agenţii comune, fie independent, reprezintă primul 

pas esenţial în conturarea intervenţiei umanitare.   

� Măsurarea, în raport cu parametrii de referinţă, a progre-

sului înregistrat în vederea identificării şi abordării rezulta-

telor cu impact asupra copiilor şi femeilor, respectiv a 

deficienţelor sau lacunelor intervenţiilor umanitare desfă-

şurate, pentru o cât mai bună gestionare a intervenţiilor 

următoare. Parametrii de referinţă adoptaţi în cadrul PAC-

urilor reprezintă indicatori de performanţă valabili în cazul 

intervenţiilor umanitare care sunt agreaţi la nivel global şi 

derivaţi din standardele inter-agenţii, inclusiv Standardele 

Sphere şi Standardele Minime ale INEE. UNICEF şi parte-

nerii săi definesc contribuţiile fiecăruia către atingerea pa-

rametrilor de referinţă în funcţie de contextul fiecărei ţări 

şi în contextul eforturilor de coordonare întreprinse de 

Echipa de Ţară a Agenţiilor de Asistenţă Umanitară 

(EȚAAU) şi de grupurile specializate de acţiune. 
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� Evaluarea în vederea unei analize şi contextualizări mai 

aprofundate a performanţei, luând în calcul aspecte legate 

de acces, securitate şi disponibilitatea fondurilor.  

� Execuţia acţiunilor în raport cu prevederile PAC-urilor, 

printr-o mai mare transparenţă şi extindere a rolurilor de 

supraveghere la nivelul conducerii organizaţionale, în 

acord cu cadrul UNICEF privitor la responsabilitate şi 

transparenţă. Aceasta presupune un angajament atât faţă 

de etapa de pregătire, cât şi faţă de etapa de intervenţie.    

Ţinând seamă de diferitele abordări ale partenerilor, principiile şi 

practicile obişnuite de auditare ale UNICEF vor fi aplicate în totali-

tate în cadrul acţiunilor umanitare susţinute de organizaţie. Acolo 

unde este posibil, UNICEF va efectua audituri în primele  etape ale 

operaţiunilor umanitare pentru a permite ajustarea programelor în 

consecinţă. 

1.12 Reforma umanitară inter-agenţii 

Coordonarea şi colaborarea sunt elemente esenţiale în atingerea 

obiectivelor scontate în acţiunile umanitare. UNICEF şi-a luat anga-

jamentul de a se implica pe deplin în reforma operaţiunilor umanita-

re inter-agenţii şi-şi demonstrează sprijinul prin: 

� Asumarea poziţiei de lider şi participarea în cadrul grupuri-

lor şi sectoarelor de acţiune care îi revin.   

� Crearea de parteneriate care presupun implicarea UNICEF 

în activităţi bazate pe colaborare şi principii într-o manieră 

care este în concordanţă cu normele agreate la nivel in-

ternaţional şi care evidenţiază aplicarea practică a Principi-

ilor de parteneriat. 

� Asigurarea de finanţare partenerilor, în condiţii de flexibili-

tate şi operativitate.  

� Participarea şi contribuţia la demersul de coordonare uma-

nitară strategică şi eficace.  
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1.13 Abordare programatică integrată 

Abordarea programatică integrată asigură o legătură strânsă între 

diversele angajamente sectoriale, intensificând interconexiunile 

dintre diferitele etape ale acţiunii umanitare. Caracterul integrat se 

obţine prin: 

� Aplicarea, în toate programele, a procesului de reducere a 

riscului de dezastre în vederea limitării vulnerabilităţilor şi 

reducerii riscurilor de dezastre pentru copii şi femei. 

Aceasta presupune investiţia în operaţiuni de avertizare 

timpurie şi în pregătirea pentru situaţii de urgenţă, precum 

şi întărirea capacităţii de rezilienţă în faţa dezastrelor.    

� Atribuirea unui rol esenţial măsurilor de pregătire, asigu-

rând astfel o intervenţie umanitară rapidă, eficace şi ope-

rativă. 

� Gestionarea rezultatelor şi standardelor astfel încât suma 

tuturor intervenţiilor să fie suficientă pentru atingerea re-

zultatelor estimate. Aceasta presupune decizii de mana-

gement strategic fundamentate pe date, evaluări, 

parametri de referinţă, ţinte şi monitorizări ale performan-

ţei efectuate la zi. 

� Debutul operaţiunilor de reabilitare timpurie în paralel cu 

intervenţiile umanitare, în vederea menţinerii rezultatelor 

intervenţiilor vitale, susţinerii acţiunilor de reabilitare iniţia-

te de înseşi populaţiile afectate, valorificării oportunităţilor 

de reabilitare care se prezintă în primele momente de la 

criză, şi reducerii expunerii la riscul unei noi crize. UNICEF 

se va implica activ în mecanismele inter-agenţii de reabili-

tare timpurie şi intervenţie post-criză, inclusiv în identifi-

carea nevoilor, strategiile de reabilitare, mobilizarea 

resurselor, implementarea de programe, şi în procesele de 

planificare integrată a misiunilor de asistenţă la toate nive-

lurile, atunci când se află în teren. 
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1.14 Activităţi de advocacy 

Advocacy înseamnă acele eforturi deliberate, bazate pe evidenţe 

concrete, al căror scop este acela de a convinge decidenţii să 

adopte politici şi să ia măsuri care promovează şi protejează copiii 

şi femeile în situaţii umanitare. Activităţile de advocacy sunt meni-

te să facă cunoscute legitimitatea şi prioritatea perspectivelor 

acestor categorii şi contribuie la soluţionarea deficienţelor critice 

identificate la nivelul programelor sau politicilor umanitare. Activi-

tatea de advocacy în beneficiul copiilor şi femeilor: 

� Reprezintă o parte integrantă a acţiunilor umanitare. 

� Trebuie să ţină cont de contextul situaţiei respective şi, 

acolo unde e posibil, să fie bazată pe evidenţe, şi trebuie 

să vizeze întreaga paletă de actori relevanţi, inclusiv gu-

vernele, factorii implicaţi în formularea politicilor, organi-

zaţiile internaţionale şi entităţile neguvernamentale. 

� Trebuie să aibă la bază Convenţia ONU privind Drepturile 

Copilului, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor, şi alte instrumente legisla-

tive internaţionale, acorduri de pace, şi alte angajamente 

asumate de către guverne şi entităţi neguvernamentale.  

� Oferă cele mai bune rezultate atunci când este realizată în 

parteneriat şi prin colaborare.   

� Conduce la acţiuni specifice care vizează atragerea unui 

mai mare sprijin politic, uman şi financiar; facilitează ac-

cesul operaţiunilor umanitare în teren; promovează res-

pectarea legilor şi standardelor internaţionale; şi implică 

tragerea la răspundere a celor care încalcă drepturile copii-

lor. Într-o situaţie umanitară, absenţa activităţii de 

advocacy poate avea un impact direct asupra capacităţii 

UNICEF şi partenerilor săi de a acorda serviciile necesare. 

UNICEF, alături de partenerii săi, va ţine seama în mod corespun-

zător de eventualele efecte adverse pe care implicarea în diverse 
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strategii de advocacy le poate avea asupra siguranţei personalului 

său, programelor de ţară şi populaţiilor vulnerabile. 

1.15 Comunicare pentru dezvoltare 

În situaţii de urgenţă, comunicarea pentru dezvoltare serveşte di-

seminării de informaţii relevante,  specifice acţiunilor întreprinse în 

asemenea situaţii, astfel încât atunci când are loc dezastrul, co-

munităţile afectate să ştie cum să procedeze pentru a menţine şi 

proteja starea de sănătate şi de bine a membrilor lor, inclusiv a 

celor cu dizabilităţi, a vârstnicilor şi a altor grupuri vulnerabile. Este 

vorba de un proces consultativ între specialiştii pe programe şi 

comunicare, autorităţile locale, agenţii schimbării şi comunităţi. 

Este greşită concepţia potrivit căreia comunităţile afectate de crize 

umanitare sunt prea şocate şi prea neajutorate ca să-şi asume di-

verse responsabilităţi. În realitate, multe persoane, chiar şi copiii, 

reuşesc să revină la normal mai repede atunci când iau parte la 

acţiunile menite să-i ajute pe ei şi pe alţii în timpul unei urgenţe şi 

ulterior acesteia. Comunicarea pentru dezvoltare contribuie la: 

� Susţinerea sectoarelor programatice în demersul de con-

sultare, chiar de la debutul unei crize, a adulţilor, copiilor 

şi tinerilor din categoriile afectate. Aceasta s-a dovedit a 

fi un factor esenţial în reducerea deceselor şi în promova-

rea vindecării psihologice, a coeziunii şi a mobilizării socia-

le.    

� Crearea de alianţe şi reunirea actorilor relevanţi. 

� Înfiinţarea unui important centru de coordonare a acţiuni-

lor de sănătate, educaţie şi comunicare. 

� Centrarea eforturilor asupra stabilirii sau restabilirii practi-

cilor sociale şi individuale pozitive.    

� Realizarea unei evaluări rapide a căilor şi resurselor de 

comunicare. 
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� Participarea în cadrul evaluărilor sectoriale care servesc la 

identificarea acelor practici cu risc ridicat ce au implicaţii 

asupra comunicării în vederea schimbării comportamenta-

le, precum şi a acelor oportunităţi de dezvoltare a meca-

nismelor comunitare de intervenţie.  

1.16 Managementul şi evaluarea riscurilor 

Toate parteneriatele şi programele UNICEF trebuie să demonstreze 

o abordare consecventă vizavi de identificarea, evaluarea şi gesti-

onarea riscurilor. Asigurarea unui nivel ridicat de management al 

riscurilor reprezintă un lucru extrem de important în acţiunile uma-

nitare, date fiind riscurile crescute de securitate şi de dezastre, dar 

şi mediul complex în care trebuie acţionat. Principiile5 UNICEF pri-

vind managementul riscurilor includ: 

� Acceptarea riscului atunci când beneficiile depăşesc cos-

turile, respectiv anticiparea şi gestionarea riscului prin 

planificarea pentru situaţii de urgenţă şi diminuarea riscu-

rilor identificate.   

� Luarea deciziilor într-o manieră promptă, ţinând cont de 

faptul că managementul riscurilor abordat din perspectiva 

acţiunii pozitive/afirmative reprezintă un element esenţial 

în derularea cu succes a operaţiunilor umanitare. Cea mai 

bună strategie poate fi aceea a combinării mai multor ti-

puri de intervenţii în cazul riscurilor identificate. 

� Asumarea de riscuri calculate şi aplicarea de soluţii inova-

toare care nu vin în contradicţie cu măsurile de control 

sau cu cerinţele de conformitate, precum şi încurajarea 

acţiunilor inovatoare în paralel cu utilizarea managementu-

lui clasic şi solid.  

 

                                                             
5 Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, UNICEF Risk Management Policy (Politica 
UNICEF referitoare la managementul riscurilor), UNICEF, New York, mai 2009. 
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Angajamentele programatice din cadrul PAC-urilor asumate în acţi-

unile umanitare au ca premisă parametrii de referinţă corespunză-

tori derivaţi din standardele globale referitoare la ariile 

programatice vizate. Aceste angajamente sunt concepute astfel 

încât să permită UNICEF şi partenerilor săi să contribuie, în condiţii 

flexibile, la atingerea comună a parametrilor de referinţă, în funcţie 

de capacităţile fiecărei părţi implicate. 

Parametrii prevăzuţi în PAC-uri reprezintă indicatori de performanţă 

valabili în cazul intervenţiilor umanitare care sunt agreaţi la nivel 

global şi derivaţi din standardele inter-agenţii, inclusiv Standardele 

Minime ale INEE şi Standardele Sphere, şi din concluziile discuţiilor 

care au loc la nivelul forumurilor inter-agenţii şi al grupurilor de ac-

ţiune (în special în ce priveşte parametrii de referinţă care vizează 

protecţia copilului). Utilizarea parametrilor de referinţă agreaţi la 

nivel global face ca PAC-urile să fie în acord cu reforma umanitară. 

Contribuţia UNICEF la angajamentele programatice constă în acţi-

uni programatice. UNICEF a identificat acţiuni hotărâtoare în mate-

rie de pregătire, intervenţie şi reabilitare timpurie prin care 

contribuie la fiecare angajament sectorial, în baza evidenţelor şi 

celor mai bune practici disponibile, ţinând seama de faptul că par-

tenerii săi vor aplica strategii variate în vederea atingerii parametri-

lor de referinţă globali care vizează copiii în acţiunile umanitare. 

Angajamentele programatice sectoriale vizează nutriţia; sănătatea; 

apa şi condiţiile igienico-sanitare (WASH); HIV şi SIDA; educaţia şi 

protecţia copilului. În sprijinul acestor acţiuni vin demersurile de 

evaluare rapidă, monitorizare şi evaluare; angajamentele operaţio-

nale; demersurile de aprovizionare; comunicare pentru dezvoltare; 

şi securitate (vezi Figura 3). 
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2.1 Monitorizarea performanţei 

În vederea măsurării progresului înregistrat în raport cu parametrii 

de referinţă prevăzuţi în PAC-uri, UNICEF întrebuinţează propriul 

sistem de monitorizare a performanţei. Partenerii săi pot utiliza alte 

instrumente pentru monitorizarea performanţei lor.  

Monitorizarea progresului reprezintă unul dintre elementele ce alcă-

tuiesc sistemul cuprinzător adoptat de UNICEF pentru managemen-

tul performanţei (vezi Figura 4). Această activitate furnizează 

informaţii cu privire la progresul înregistrat în atingerea parametri-

lor de referinţă din cadrul PAC-urilor, evidenţiind totodată deficien-
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ţele/lacunele care trebuie soluţionate. Monitorizarea performanţei 

este esenţială în identificarea ariilor în care PAC-urile nu sunt res-

pectate şi în mobilizarea resurselor necesare abordării respectivelor 

arii.  

Monitorizarea oferă management-ului informaţii privind calitatea, 

cantitatea şi operativitatea progresului înregistrat în obţinerea de 

rezultate, în cadrul PAC-urilor, în beneficiul copiilor şi femeilor. 

Monitorizarea performanţei la nivel de PAC-uri presupune indicatori 

pentru fiecare parametru de referinţă. Acolo unde nu este fezabilă 

monitorizarea indicatorilor standard, se pot utiliza indicatori indi-

recţi (proxy). 
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Activitatea de colectare a datelor presupune colaborarea cu parte-

nerii. Datele trebuie raportate prin intermediul a trei sisteme: 

� Rapoartele Anuale ale Biroului de Ţară (BȚ), baza de date 

DevInfo sau altă platformă naţională sau susţinută de 

EŢAAU pentru raportarea realizărilor programatice.  

� Sistemul UNICEF pentru planificarea resurselor şi mana-

gementul performanţei, Sistemul Virtual Integrat de In-

formaţii (VISION). 

� Sistemul UNICEF de avertizare timpurie/acţiune preventivă 

(AT/AP) pentru raportarea stadiului activităţilor de pregătire. 

Reprezentanţii UNICEF în ţările în care organizaţia este prezentă 

(Directorii Birourilor de Ţară) au responsabilitatea de a asigura acti-

vităţile de colectare date, analiză, monitorizare şi raportare cu pri-

vire la progresele înregistrate în raport cu parametrii de referinţă 

agreaţi din cadrul PAC-urilor. Acolo unde e cazul, aceştia trebuie 

să asigure indicatori proxy specifici ţării respective. Monitorizarea 

performanţei la nivelul PAC-urilor trebuie să genereze informaţiile 

necesare luării deciziilor în situaţii care suferă schimbări rapide. 

Monitorizarea şi raportarea cu privire la parametrii de referinţă pre-

văzuţi în PAC-uri trebuie să se realizeze suficient de frecvent, să 

fie stabilite de la caz la caz de către BȚ şi Biroul Regional (BR), şi 

să includă activităţi de colectare de date dezagregate pe sexe/gen. 
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2.2 Evaluare rapidă, monitorizare şi evaluare 

 
  

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Identificarea şi analiza tuturor situaţiilor umanitare poten-

ţiale sau existente, inclusiv a sectoarelor care nu sunt vi-

zate prin programele de ţară, cu suficientă rigoare astfel 

încât să se poată efectua evaluări rapide imediat ce este 

nevoie. 

� Monitorizarea operaţiunilor de pregătire la nivelul biroului, 

inclusiv realizarea planului de pregătire şi intervenţie în si-

tuaţii de urgenţă şi implementarea activităţilor programati-

ce de pregătire, folosind sistemul de avertizare 

timpurie/acţiune preventivă. 
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� Identificarea datelor privind pericolele, vulnerabilităţile şi 

capacităţile existente, în vederea stabilirii nivelului de la 

care se pleacă şi a operaţiunilor de intervenţie şi reabilitare. 

� Colaborarea cu alte agenţii în vederea dezvoltării metodo-

logiei, instrumentelor şi sistemelor de informare-

gestionare necesare, precum şi identificarea specialiştilor 

necesari efectuării operative de evaluări rapide inter-

agenţii. 

� Identificarea personalului capabil să asigure monitorizarea 

performanţei în fiecare sector.   

� Asigurarea, la nivel de ţară, a parametrilor de referinţă 

pentru monitorizarea performanţei, inclusiv prin interme-

diul grupurilor de acţiune. 

Intervenţie 

� Asigurarea unei evaluări rapide a populaţiilor afectate, in-

clusiv a copiilor, adolescenţilor şi femeilor, efectuate fie 

prin mecanismul comun inter-agenţii, fie independent, în 

vederea stabilirii intervenţiilor umanitare iniţiale. 

� Asigurarea unei analize de gen în cadrul evaluărilor. 

� Asigurarea unor apeluri de urgenţă şi intervenţii care au la 

bază obiective de monitorizare şi evaluare standardizată a 

activităţilor de asistenţă umanitară (iniţiativa SMART) şi 

informaţii disponibile privind nivelul de referinţă, şi care 

sunt concepute astfel încât să faciliteze monitorizarea. 

� Identificarea obiectivelor şi obiectului evaluării în funcţie 

de amploarea şi gravitatea crizei umanitare.  

� Colectarea sistematică a întregii documentaţii relevante 

referitoare la intervenţie, în vederea monitorizării şi evalu-

ării.   

� Asigurarea unei colectări sistematice a principalelor infor-

maţii privitoare la performanţa tuturor sectoarelor, infor-

maţii care să fie uşor accesibile şi utilizate în cadrul 



II: Angajamente programatice 23 

proceselor de revizuire în vederea îmbunătăţirii performan-

ţei, şi care servesc la fundamentarea activităţilor evaluati-

ve ulterioare.  

� Asigurarea unor evaluări ale intervenţiilor umanitare care 

generează ‚lecţii învăţate’ la nivel organizaţional. 

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unor evaluări rapide care includ determinarea 

nevoilor şi capacităţilor de reabilitare timpurie. Acolo unde 

este posibil şi este cazul, astfel de evaluări ar trebui să 

implice autorităţile naţionale şi/sau locale, precum şi po-

pulaţiile afectate. În cazul în care există o reţea/un grup 

de acţiune pentru reabilitare timpurie, evaluările rapide ar 

trebui corelate cu aceasta/acesta. 

� Susţinerea eforturilor de menţinere a mecanismelor de 

monitorizare, inclusiv promovarea integrării acestora în 

cadrul sistemelor naţionale, locale şi comunitare. 

� Asigurarea unor programe de reabilitare timpurie elaborate 

împreună cu populaţiile afectate şi cu autorităţile naţiona-

le şi/sau locale, după caz, în baza planurilor bazate pe rezul-

tate.   

� Acolo unde este posibil şi este cazul, asigurarea implicării 

autorităţilor naţionale şi/sau locale în evaluarea proiectelor 

de reabilitare timpurie. Se recomandă pregătirea, traduce-

rea şi diseminarea, în rândul partenerilor, a unui rezumat 

al evaluărilor efectuate. 
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2.3 Nutriţie 
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RaŃiuni/evidenŃe tehnice: PAC-urile pentru nutriţie vizează abordarea principalelor 

cauze ale deteriorării nutriţionale şi deceselor asociate acesteia, prin protejarea stării 

nutriţionale a femeilor şi copiilor, inclusiv aportul de micronutrienţi, şi prin identifica-

rea şi tratarea celor care deja suferă de subnutriţie, efectuând intervenţii bazate pe 

evidenţe şi acţionând în conformitate cu acordurile şi standardele inter-agenţii exis-

tente (cum ar fi, de exemplu, Standardele Sphere). 

La nivel global, peste o treime din totalul deceselor în rândul copiilor sub cinci ani 

sunt atribuite subnutriţiei, fie că aceasta a reprezentat o cauză directă a decesului, 

fie a contribuit la slăbirea organismului care a cedat în faţa bolii. Riscul de mortalita-

te cauzată de malnutriţie în formă acută este direct legat de gravitatea malnutriţiei. 

Pentru un copil cu malnutriţie severă în formă acută, există o probabilitate de deces 

de nouă ori mai mare decât în cazul unui copil bine hrănit. Printre consecinţele no-

cive ale deficienţei de micronutrienţi în rândul femeilor şi sugarilor se numără riscul 

crescut de decese materne la naştere, naşterea unui copil subponderal sau cu defi-

cienţe mintale, şi sănătatea şi dezvoltarea precară a sugarilor alăptaţi. În cazul co-

piilor mici, deficienţa de micronutrienţi creşte riscul de deces cauzat de boli 

infecţioase şi dezvoltare fizică şi mintală anormală. 

Asigurarea de alimente fortificate şi suplimentarea alimentaţiei cu micronutrienţi 

reprezintă o componentă integrantă a intervenţiei. Pe lângă aceasta, deoarece copiii 

alăptaţi au cel puţin de şase ori mai multe şanse să supravieţuiască în primele luni 

de viaţă, susţinerea, promovarea şi protejarea alăptării sunt fundamentale în preve-

nirea subnutriţiei şi a mortalităţii infantile în situaţii de urgenţă.  

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Clarificarea responsabilităţilor UNICEF şi ale partenerilor 

săi în ce priveşte nutriţia în situaţii umanitare; întărirea 

mecanismelor de coordonare existente sau, în absenţa 

acestora, crearea lor în colaborare cu autorităţile naţionale 

astfel încât intervenţia umanitară să fie operativă şi coor-

donată, şi realizată în acord cu principiile umanitare şi cu 

standardele şi parametrii de referinţă agreaţi. 

� Susţinerea unui mecanism şi unui format de evaluare ra-

pidă multisectorială care prevede informaţii prioritare în 

sfera nutriţiei.   

� Asigurarea disponibilităţii ghidurilor şi capacităţii de efec-

tuare de studii şi evaluări rapide în domeniul nutriţiei, şi de 
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raportare asupra acestora; pledarea în favoarea integrării, 

în cadrul sistemelor naţionale de avertizare timpurie, a da-

telor privitoare la evaluările nutriţionale şi monitorizarea 

programelor nutriţionale; şi asigurarea disponibilităţii prin-

cipalelor date de referinţă în sfera nutriţiei (inclusiv date 

privind cazurile de malnutriţie deja existente, prevalenţa 

bolilor şi practicile de alimentaţie) în vederea unei inter-

venţii bine fundamentate. 

� Stabilirea de linii directoare integrate privind managemen-

tul malnutriţiei severe în formă acută; determinarea aco-

peririi serviciilor existente de management al malnutriţiei 

severe în formă acută (MSA) şi stabilirea unui plan de 

aprovizionare şi distribuţie pentru situaţii de urgenţă.   

� Elaborarea de linii directoare privind suplimentarea cu 

micronutrienţi a alimentaţiei şi stabilirea de parteneriate în 

vederea implementării activităţilor de urgenţă ce vizează 

aportul de micronutrienţi. Alcătuirea unui plan şi a unui 

mecanism pentru situaţii de urgenţă referitor la procurarea 

şi distribuţia tuturor proviziilor necesare intervenţiilor de 

urgenţă axate pe asigurarea micronutrienţilor (vitamina A, 

sare iodată, suplimente pe bază de micronutrienţi multi-

pli), inclusiv realizarea de stocuri sau acorduri standby cu 

furnizorii de suplimente pe bază de micronutrienţi. 

� Asigurarea de susţinere şi orientare cu privire la cantităţile 

potrivite de alimente complementare de calitate  care tre-

buie adăugate la coşul de alimente; definirea intervenţiilor 

esenţiale de ASCM care se impun în situaţii de urgenţă; 

dezvoltarea, traducerea şi diseminarea prealabilă a materi-

alelor de ASCM adecvate; şi integrarea aspectelor legate 

de ASCM în situaţii de urgenţă în cadrul cursurilor perma-

nente de pregătire adresate profesioniştilor din sănătate şi 

consilierilor care nu sunt de specialitate. 

� Cartografierea capacităţilor şi canalelor de comunicare 

existente la nivelul comunităţilor în vederea identificării 
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celor cu cea mai mare eficienţă în transmiterea informaţii-

lor despre nutriţie, şi elaborarea de mesaje adecvate pe 

nutriţie care să fie incorporate în cadrul iniţiativelor de 

comunicare multisectoriale. 

� Pregătirea, împreună cu Departamentul Aprovizionare şi 

Logistică, a planurilor de aprovizionare, strategiilor de dis-

tribuţie şi acordurilor pe termen lung, la nivel local, acolo 

unde este posibil. 

Intervenţie 

� Înfiinţarea şi/sau întărirea unui mecanism de coordonare 

grup de acţiune/inter-agenţii pe probleme de nutriţie pen-

tru a asigura evaluarea rapidă a sectorului de nutriţie; pre-

gătirea unui plan de acţiune la nivel de grup de 

acţiune/inter-agenţii pe probleme de nutriţie şi coordona-

rea implementării unei intervenţii armonizate şi adecvate 

care să abordeze toate deficienţele şi vulnerabilităţile nu-

triţionale majore identificate prin evaluarea rapidă, inclusiv 

pentru copii şi femei.  

� Efectuarea, în prima săptămână de la debutul crizei, a 

unei evaluări rapide multisectoriale, care prevede inclusiv 

date prioritare pe nutriţie, iar în termen de şase săptămâni, a 

unei evaluări rapide a stării de nutriţie la nivel de gospodă-

rie. 

� Monitorizarea donaţiilor, distribuţiei şi utilizării nesolicitate 

de substitute de lapte matern sau lapte praf şi luarea de 

măsuri corectoare. 

� Asigurarea, în colaborare cu Programul Alimentar Mondial 

al ONU, a managementului corespunzător al malnutriţiei 

moderate şi malnutriţiei severe la copii, şi a suplimentării 

alimentaţiei în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv al fe-

meilor gravide şi femeilor aflate în perioada de alăptare, în 

funcţie de nevoile identificate. 
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� Susţinerea capacităţii existente, la nivelul comunităţii şi al 

unităţilor sanitare, de management al MSA la copii, şi ini-

ţierea şi susţinerea alimentaţiei terapeutice suplimentare 

în vederea acoperirii nevoilor estimate.  

� Susţinerea şi crearea sistemelor de mobilizare a comunită-

ţii şi a celor de identificare şi referire a cazurilor de malnu-

triţie în formă acută.   

� Asigurarea, de la caz la caz, a introducerii suplimentării cu 

vitamina A în doze mari combinată cu vaccinarea la copiii 

cu vârste între 6–59 de luni, şi deparazitarea tuturor co-

piilor (între 12–59 de luni) în colaborare cu lucrătorii din 

sectorul sanitar. 

� Asigurarea adăugării sării iodate la coşul alimentar prevă-

zut pentru situaţii de urgenţă. Dacă nu este posibil, iar 

consumul per gospodărie este sub 20%, se poate avea în 

vedere distribuţia suplimentelor de ulei iodat pentru copiii 

cu vârste între 6–24 de luni şi femeile de vârstă reproduc-

tivă. 

� Asigurarea furnizării de preparate pe bază de 

micronutrienţi multipli pentru copiii cu vârste între 6–59 

de luni6 – acolo unde nu sunt asigurate alimente comple-

mentare fortificate – şi de suplimente pe bază de 

micronutrienţi multipli pentru femeile gravide sau aflate în 

perioada de alăptare. 

� Protejarea, susţinerea şi promovarea alăptării exclusive a 

sugarilor, iniţiate cât mai devreme de la naştere, inclusiv 

crearea de ‚spaţii sigure’ şi care oferă consiliere pentru 

femeile gravide şi cele aflate în perioada de alăptare; sus-

ţinerea alimentaţiei sigure şi adecvate a sugarilor mai mici 

                                                             
6 Actualele formule de lapte praf cu micronutrienţi multipli nu trebuie acordate co-
piilor din zone endemice de malarie deoarece conţin fier. Pentru aceste situaţii, sunt 
în curs de elaborare politici aferente. 
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de 6 luni care nu sunt alăptaţi la sân7, reducând cât mai 

mult posibil riscurile asociate alimentaţiei artificiale; asigu-

rarea unor servicii de consiliere privind opţiunile de ali-

mentaţie a sugarilor, precum şi de monitorizare şi suport 

pentru mamele seropozitive; şi, împreună cu Programul 

Alimentar Mondial şi cu partenerii, asigurarea disponibili-

tăţii alimentelor complementare sigure, adecvate şi agrea-

te necesare copiilor. 

� Consultarea comunităţii în vederea conceperii şi imple-

mentării activităţilor de comunicare pentru dezvoltare, şi 

includerea, în toate activităţile de comunicare programati-

că, a mesajelor nutriţionale relevante şi bazate pe eviden-

ţe. 

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul Aprovi-

zionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unei corelări între eforturile de coordonare şi 

acţiunile realizate în sectorul nutriţiei şi reabilitarea şi dez-

voltarea pe termen lung, prin aplicarea de tehnologii, stra-

tegii şi abordări sustenabile care vizează întărirea 

capacităţii naţionale a sectorului de nutriţie; corelarea cu 

strategiile naţionale existente şi cu grupul de acţiu-

ne/reţeaua pentru reabilitare timpurie; şi stabilirea unui 

mecanism de raportare în vederea asigurării informaţiilor 

necesare în procesul decizional.    

� Introducerea, întărirea şi/sau adaptarea sistemului de in-

formaţii privind nutriţia (inclusiv monitorizarea de rutină a 

datelor provenite din programele de management al mal-

nutriţiei, rezultatele studiilor privind nutriţia şi datele obţi-

                                                             
7  IFE Core Group, Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational 

Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers (Alimentaţia suga-
rului şi copilului mic în situaţii de urgenţă: Linii directoare operaţionale pentru per-
sonalul şi managerii de programe implicaţi în acordarea ajutoarelor de urgenţă), 
Oxford, IFE Core Group, Oxford, februarie 2007, versiunea 2.1. 
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nute prin activităţile de supraveghere epidemiologică) pen-

tru a veni în sprijinul analizelor de situaţie şi deciziilor la 

nivel naţional sau regional care vizează îmbunătăţirea ac-

tivităţilor de reducere şi prevenire a riscului de dezastre.   

� Iniţierea discuţiilor privind politica, strategia şi liniile direc-

toare naţionale în domeniul managementului sustenabil al 

MSA, în cazul în care acestea nu există deja. 

� Asigurarea unor activităţi axate pe aportul de micronu-

trienţi care au la bază şi susţin capacităţile naţionale exis-

tente, şi iniţierea discuţiilor privind strategiile pe termen 

lung de asigurare a micronutrienţilor şi de eventuală inte-

grare a noilor abordări aplicate în timpul situaţiei de urgenţă. 

� Asigurarea unor activităţi ASCM care au la bază şi susţin 

reţelele existente la nivel naţional dedicate consilierii şi 

suportului cu privire la alimentaţia sugarului. 

� Adaptarea strategiei de comunicare privind activităţile de-

dicate nutriţiei în scopul utilizării de rutină în unităţile sani-

tare şi în cadrul serviciilor de teren, şi îmbunătăţirea 

acestor activităţi în vederea creşterii gradului de acoperire 

şi intervenţiei în situaţiile fluctuante.   

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale şi asigurarea integrării, în 

planurile de reabilitare timpurie şi tranziţie, a obiectivului 

de întărire a capacităţii, cu accent asupra reducerii riscuri-

lor.   
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2.4 Sănătate 
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RaŃiuni/evidenŃe tehnice: PAC-urile dedicate sănătăţii au la bază abordarea principa-

lelor cauze ale mortalităţii materne, infantile şi mortalităţii la copii, prin intermediul 

intervenţiilor bazate pe evidenţe şi al acordurilor şi standardelor inter-agenţii exis-

tente (precum Standardele Sphere). În etapa imediat următoare crizei, se pot pro-

duce un număr mare de decese din cauze directe precum vătămările sau violenţa. În 

situaţii umanitare prelungite, majoritatea deceselor sunt atribuite bolilor comune 

predominante în comunitate, precum malnutriţia, pneumonia, diareea, rujeola, mala-

ria (în zonele endemice de malarie), şi problemelor neonatale. Prin urmare, pachetul 

de intervenţii propriu-zis va diferi în funcţie de context. 

UNICEF s-a angajat să susţină asigurarea unui continuum de servicii de îngrijire de-a 

lungul perioadei de sarcină/maternitate, primelor luni de viaţă ale copilului, şi copilă-

riei timpurii, evidenţiind cât de mult depinde sănătatea bebeluşilor şi copiilor de 

sănătatea maternă. De asemenea, UNICEF susţine continuitatea serviciilor de îngriji-

re la toate cele trei niveluri - familie/gospodărie, comunitate şi unităţi sanitare – cu 

accent tot mai mare asupra abordărilor de tipul asistenţei medicale comunitare.   

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Clarificarea responsabilităţilor ce revin UNICEF-ului şi parte-

nerilor săi cu privire la sectorul sănătăţii în situaţii umanitare.  

� Întărirea mecanismelor de coordonare existente sau, în 

absenţa acestora, crearea lor în colaborare cu autorităţile 

naţionale şi cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, astfel în-

cât intervenţia umanitară să fie operativă şi coordonată, şi 

realizată în acord cu principiile umanitare şi cu standardele 

şi parametrii de referinţă agreaţi. 

� Susţinerea unui mecanism şi unui format de evaluare ra-

pidă multisectorială (care prevede inclusiv informaţii priori-

tare în sfera sănătăţii). 

� Asigurarea unor operaţiuni de pregătire pentru situaţii de ur-

genţă şi de planificare a intervenţiei care prevăd strategii de 

furnizare a ajutoarelor/serviciilor, necesarul de resurse, pla-

nuri pentru aprovizionare şi reaprovizionare, şi precizarea cla-

ră a rolurilor şi responsabilităţilor principalilor parteneri.  

� Realizarea şi menţinerea unui inventar al proviziilor sanita-

re esenţiale, inclusiv vaccinuri, lanţ frigorific, şi medica-
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mente de bază. 

� Identificarea personalului de specialitate cu experienţă în 

domeniul politicilor de sănătate în situaţii de urgenţă şi re-

abilitare timpurie în vederea creşterii capacităţii de interven-

ţie. 

� Asigurarea de instruiri periodice adresate lucrătorilor sani-

tari, inclusiv celor comunitari, pe teme legate de pregăti-

rea şi intervenţia în situaţii de urgenţă. 

� Asigurarea actualităţii datelor privind acoperirea pre-criză 

a intervenţiilor critice de asistenţă a mamei, nou-născu-

tului şi copilului, şi, dacă este necesar, crearea şi/sau întă-

rirea sistemelor de monitorizare, evaluare şi urmărire. 

� Elaborarea de mesaje adecvate privind educaţia pentru 

sănătate şi promovarea sănătăţii la nivel regional  prin im-

plicarea comunităţii, şi asigurarea disponibilităţii şi agreării 

partenerilor potriviţi în vederea implementării, la nivel na-

ţional, a activităţilor de comunicare pentru schimbarea 

comportamentului. 

� Pregătirea, în colaborare cu Departamentul de Aprovizio-

nare şi Logistică, a planurilor de aprovizionare şi a strate-

giilor de distribuţie, în funcţie de capacităţile locale, în 

vederea asigurării/ furnizării adecvate a ajutoarelor umani-

tare. Elaborarea de acorduri pe termen lung pentru procu-

rarea proviziilor esenţiale, acolo unde acestea sunt 

disponibile la nivel local.  

� Dezvoltarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă 

a actorilor naţionali, la toate nivelurile.  

Intervenţie 

� Susţinerea unui mecanism puternic de coordonare grup de 

acţiune/inter-agenţii în sectorul sănătăţii (ca partener sau 

lider al grupului de acţiune, după cum e cazul), astfel în-

cât să se poată efectua evaluări rapide ale acestui sector 



Principalele angajamente faţă de copii asumate în cadrul acţiunilor umanitare 34 

şi implementa intervenţii menite să asigure supravieţuirea 

mamei, nou-născutului şi copilului.   

� Asigurarea furnizării rapide a  unui pachet de servicii 

adaptat contextului. De regulă, acesta prevede vaccinarea 

împotriva rujeolei şi distribuţia vitaminei A, plase tratate 

cu insecticid de lungă durată şi medicamente pentru tra-

tamentul deparazitar, însă conţinutul pachetului de servicii 

şi mecanismul de asigurare a acestora vor depinde, în cele 

din urmă, de context. 

� Asigurarea restabilirii serviciilor esenţiale de asistenţă a 

mamei şi copilului, întrerupte din cauza crizei, inclusiv asigu-

rarea medicamentelor, proviziilor şi diagnosticelor esenţiale. 

Printre serviciile de sănătate esenţiale prioritare se numără:  

• Tratamentul bolilor cu impact ridicat asupra supravie-

ţuirii mamei, nou-născutului şi copilului, precum pne-

umonia, diareea şi malaria (acolo unde e cazul).  

• Serviciile critice precum serviciile de îngrijire a sănătă-

ţii materne, Programul Extins de Imunizare (EPI) şi 

serviciile de prevenire şi tratament HIV.  

• Serviciile clinice şi psihosociale dedicate victimelor vi-

olenţei sexuale şi/sau abuzului asupra copilului. 

� Asigurarea diseminării, în rândul populaţiilor afectate, a 

principalelor mesaje privind educaţia pentru sănătate, pro-

movarea sănătăţii şi comunicarea pentru schimbarea com-

portamentului, punând accent pe serviciile de sănătate 

disponibile, pe semnalele de alarmă privind pericolul de 

boli comune grave (în funcţie de context) şi pe promova-

rea sănătăţii pentru toţi şi a măsurilor de precauţie care se 

impun (de ex. alăptarea, comportamentul responsabil faţă 

de propria sănătate, maternitate în condiţii de siguranţă, 

spălarea mâinilor, condiţii igienico-sanitare). 

� Asigurarea aprovizionării şi distribuţiei, în rândul populaţii-

lor afectate, a articolelor esenţiale şi specifice contextului 
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cultural şi socio-economic.   

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de 

Aprovizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unei corelări între eforturile de coordonare şi 

acţiunile realizate în sectorul sănătăţii şi reabilitarea şi 

dezvoltarea pe termen lung, prin susţinerea actorilor naţi-

onali şi a grupului de acţiune/reţelei pentru reabilitare tim-

purie în demersul de elaborare a unor strategii şi planuri 

de tranziţie care să întărească capacitatea şi responsabili-

tatea locală şi naţională, atât a guvernului, cât şi a socie-

tăţii civile, cu accent pe reducerea riscurilor. 

� Asigurarea unor planuri de reabilitare timpurie şi tranziţie 

care incorporează aspecte esenţiale legate de supravieţui-

rea mamei, nou-născutului şi copilului. Este important ca 

aceste planuri să fie corelate cu strategiile naţionale exis-

tente în domeniul sănătăţii (de ex. planurile de întărire a 

sistemelor de sănătate şi planurile pentru reforma sectoru-

lui de sănătate). 

� Asigurarea de asistenţă în vederea restabilirii serviciilor de ru-

tină, cum ar fi lanţul frigorific necesar reluării serviciilor EPI. 

� Iniţierea discuţiilor cu privire la utilizarea intervenţiilor de 

urgenţă ca platformă pentru îmbunătăţirea/extinderea sus-

tenabilă a intervenţiilor critice de asistenţă medicală a 

mamei, nou-născutului şi copilului, şi valorificarea oportu-

nităţilor prilejuite de criză în vederea revizuirii strategiilor 

şi protocoalelor existente pentru a realiza o reconstrucţie 

în condiţii mai bune decât înainte. 

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale în sectorul sănătăţii şi asigu-

rarea integrării, în planurile de reabilitare timpurie şi tranzi-

ţie, a obiectivului de întărire a capacităţii, cu accent 

asupra reducerii riscurilor.  
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2.5 Apă şi condiţii igienico-sanitare (WASH) 
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RaŃiuni/evidenŃe tehnice: În situaţii umanitare, o abordare WASH echilibrată şi inte-

grată este esenţială în prevenirea şi reducerea mortalităţii, în special în rândul copii-

lor. Evidenţe empirice recente indică faptul că diareea este una dintre principalele 

cauze ale deceselor şi bolilor la copiii aflaţi în situaţii umanitare. Fiecare caz repre-

zintă un pas înapoi în calea creşterii şi dezvoltării acestora. Aproape 90% dintre 

cazurile de diaree pot fi prevenite dacă se asigură apă potabilă curată, grupuri sani-

tare de bază şi un comportament igienic adecvat. Episoadele de diaree se reduc cu 

25% în urma îmbunătăţirii surselor de alimentare cu apă, cu 32% prin îmbunătăţi-

rea condiţiilor igienico-sanitare, cu 44% în urma spălării pe mâini cu săpun, şi cu 

39% prin tratarea apei din gospodărie. Intervenţiile legate de calitatea apei pot con-

tribui la reducerea episoadelor de diaree cu aproximativ 70% sau peste.  

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Clarificarea responsabilităţilor ce revin UNICEF şi partene-

rilor săi cu privire la sectorul WASH în situaţii umanitare. 

� Întărirea mecanismelor de coordonare existente sau, în 

absenţa acestora, crearea lor în colaborare cu autorităţile 

naţionale, astfel încât intervenţia umanitară să fie operati-

vă şi coordonată, şi realizată în acord cu principiile umani-

tare şi cu standardele şi parametrii de referinţă agreaţi. 

� Stabilirea unui mecanism şi a unui format de evaluare ra-

pidă multisectorială care prevede inclusiv informaţii priori-

tare în sfera WASH. 

� Elaborarea unui plan pentru situaţii de urgenţă care să 

prevadă bugetul şi proviziile necesare, şi, acolo unde este 

posibil, dotarea prealabilă cu provizii esenţiale igienico-

sanitare (diferenţiate pe sexe), apă, echipamente şi soluţii 

de purificare, şi instrumente specifice. 

� Stabilirea de acorduri pe termen lung pentru procurarea 

proviziilor WASH indicate, evaluarea capacităţii potenţiale 

a pieţei locale de a asigura transportul apei (cu cisterne), 

şi asigurarea disponibilităţii partenerilor de livrare a apei şi 

acordurilor privind metodele şi standardele aferente.  
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� Identificarea principalelor persoane şi/sau instituţii resursă 

care dispun de cunoştinţe şi competenţe privind educaţia 

şi schimbarea comportamentului în sfera igienico-sanitară 

şi care pot fi implicaţi în planificarea şi intervenţia în situa-

ţii de urgenţă; colectarea informaţiilor pertinente în dome-

niul educaţiei igienico-sanitare.  

� Asigurarea unei planificări pentru situaţii de urgenţă efec-

tuate în mediile educaţionale ale copiilor (de ex. în şcoli); 

dotarea prealabilă cu provizii şi instrumente WASH esen-

ţiale în vederea asigurării unor medii educaţionale cât mai 

bine pregătite; şi sensibilizarea autorităţilor guvernamenta-

le locale şi naţionale, societăţii civile, liderilor tradiţionali şi 

religioşi etc. cu privire la PAC-urile asociate sectorului 

WASH în situaţii umanitare. 

Intervenţie 

� Întărirea şi/sau crearea mecanismelor de coordonare grup 

de acţiune/inter-agenţii în sectorul WASH; pregătirea unui 

plan de acţiune la nivel de grup de acţiune/inter-agenţii pe 

probleme de WASH şi coordonarea implementării acestuia.  

� Asigurarea unui plan de intervenţie, a unui buget şi a unor 

apeluri de asistenţă umanitară în sectorul WASH astfel 

concepute încât să ia în calcul drepturile şi nevoile copiilor 

şi femeilor vizavi de alimentarea cu apă curată şi de con-

diţiile igienico-sanitare sigure, şi asigurarea acordării de 

prioritate copiilor şi femeilor în accesarea apei adecvate 

calitativ şi cantitativ.   

� Asigurarea unui plan de intervenţie în sectorul WASH care 

prevede nevoile de tip WASH ale copiilor în mediile educa-

ţionale şi în spaţiile prietenoase pentru copii.   

� Asigurarea unei intervenţii umanitare WASH care vine în 

sprijinul drepturilor şi nevoilor copiilor, şi asigurarea dis-

ponibilităţii în orice moment a apei, toaletelor, grupurilor 

sanitare şi săpunului, pentru copii şi femei.   
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� Asigurarea unei intervenţii umanitare WASH care vine în 

sprijinul drepturilor şi nevoilor copiilor asociate utilizării 

toaletelor în mediile educaţionale, asigurarea disponibilită-

ţii permanente a săpunului în vederea spălatului pe mâini, 

şi asigurarea unor dotări igienico-sanitare care sunt uşor 

de utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi, oferă 

intimitate şi siguranţă, sunt adaptate culturii populaţiei 

respective şi diferenţiate pe sexe. 

� Asigurarea diseminării, în rândul copiilor, femeilor şi per-

soanelor care îngrijesc copii, a informaţiilor esenţiale şi 

adecvate privind educaţia pentru igienă şi principalele 

practici de igienă, şi asigurarea disponibilităţii unui număr 

corespunzător de promotori ai educaţiei pentru igienă, in-

struiţi şi dotaţi cu materiale educaţionale aferente.   

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unei corelări între eforturile de coordonare şi 

acţiunile realizate în sectorul WASH, etapele de reabilitare 

şi dezvoltare pe termen lung, şi grupul de acţiune/reţeaua 

pentru reabilitare timpurie, toate cu accent pe reducerea 

riscurilor. 

� Asigurarea compatibilităţii între tehnologiile şi abordările 

legate de apă şi standardele naţionale şi dezvoltarea sus-

tenabilă pe termen mai lung – urmărind astfel reducerea 

riscurilor, precum şi asigurarea punerii în aplicare a unui 

plan de dezvoltare a capacităţii legate de operarea şi între-

ţinerea locală a serviciilor de alimentare cu apă.   

� Asigurarea unor abordări şi tehnologii igienico-sanitare 

adecvate, armonizate cu standardele naţionale, şi realizate 

în coordonare cu eforturile de dezvoltare sustenabilă pe 

termen mai lung, urmărind reducerea riscurilor. 

� Asigurarea aplicării unui mecanism de supraveghere (epi-

demiologică) periodică în vederea urmăririi tendinţelor în 
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materie de accesare, utilizare şi întreţinere a grupurilor 

sanitare, precum şi evoluţiei bolilor conexe. 

� Asigurarea unor strategii de promovare a igienei compati-

bile cu abordările naţionale şi cu dezvoltarea sustenabilă 

pe termen mai lung, urmărind reducerea riscurilor; asigu-

rarea punerii în aplicare a unui plan de dezvoltare a capa-

cităţii care vine în sprijinul eforturilor de promovare a 

igienei; şi asigurarea creării unui mecanism de suprave-

ghere (epidemiologică). 

� Asigurarea compatibilităţii între strategiile şi tehnologiile 

WASH ce vizează mediile educaţionale ale copiilor  şi stra-

tegiile naţionale şi dezvoltarea pe termen lung, urmărind 

reducerea riscurilor şi asigurarea punerii în aplicare a unui 

plan de dezvoltare a capacităţii în ce priveşte exploatarea 

şi întreţinerea locală a sistemelor WASH dedicate copiilor 

în mediile educaţionale. 

� Asigurarea unor intervenţii WASH care au la bază o eva-

luare şi analiză solidă a riscului de dezastre.  

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale în sectorul apei şi condiţiilor 

igienico-sanitare şi asigurarea integrării, în planurile de re-

abilitare timpurie şi tranziţie, a obiectivului de întărire a 

capacităţii, cu accent pe reducerea riscurilor. 
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2.6 Protecţia copilului 
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RaŃiuni/evidenŃe tehnice: Experienţa arată că situaţiile umanitare accentuează riscu-

rile deja existente de periclitare a protecţiei şi, în acelaşi timp, creează altele noi. 

Intervenţia preventivă şi programatică în ce priveşte abuzurile împotriva copiilor – 

precum separarea copiilor de familiile lor; asocierea lor cu grupări şi forţe armate; 

expunerea la VG, mine de teren şi alte proiectile neexplodate; şi trauma psihosocia-

lă – sunt susţinute prin elaborarea şi implementarea de linii directoare inter-agenţii 

în domeniu. Este tot mai evidentă nevoia de întărire a diverselor mecanisme de 

protecţie a copilului în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazul diferitelor forme de 

violenţă, abuz şi exploatare (vezi UNICEF Child Protection Strategy/Strategia 

UNICEF în domeniul protecţiei copilului, 20 mai 2008). 

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Clarificarea responsabilităţilor ce revin UNICEF şi partenerilor 

săi cu privire la protecţia copilului în situaţii umanitare. 

� Întărirea mecanismelor de coordonare existente astfel în-

cât intervenţia umanitară să fie operativă şi coordonată şi 

realizată în acord cu principiile şi standardele umanitare. 

Acolo unde astfel de mecanisme lipsesc, crearea lor în co-

laborare cu autorităţile naţionale. Clarificarea mecanisme-

lor de coordonare în sfera violenţei de gen şi a sprijinului 

psihosocial şi pentru probleme de sănătate mintală.   

� Elaborarea unui plan inter-agenţii pentru situaţii de urgen-

ţă, în consultare cu guvernul, ţinând cont de riscurile, ca-

pacităţile şi resursele identificate. Elaborarea de indicatori 

de performanţă în sfera protecţiei copilului, VG şi a com-

ponentelor de protecţia copilului din cadrul SPSPSM.   

� Instruirea personalului şi partenerilor pe teme legate de 

protecţia copilului în situaţii de urgenţă, folosind politicile, 

instrumentele şi PAC-urile relevante.   

� Agrearea utilizării formularelor inter-agenţii comune la ni-

vel global pentru înregistrarea, localizarea şi reunificarea 

familiei; conceperea de mesaje împreună cu comunităţile 

şi actorii cheie în vederea prevenirii separării familiilor şi 

reducerii la minim a instituţionalizării copiilor; şi crearea şi 
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asigurarea prealabilă a dotărilor care permit localizarea 

familiilor, reunificarea lor şi îngrijirea alternativă.   

� Identificarea şi diseminarea cadrelor legale şi de reglementare 

relevante, a protocoalelor de intervenţie, a mecanismelor de 

referire şi a cunoştinţelor privind atitudinile şi valorile sociale.  

� Identificarea factorilor implicaţi, a serviciilor şi partenerilor 

care dispun de capacitatea necesară abordării cazurilor de 

violenţă, exploatare sau abuz, inclusiv VG; şi dezvoltarea, 

în rândul partenerilor, a capacităţii de asigurare a servicii-

lor de intervenţie multisectorială (de ex. medicale, de spri-

jin psihosocial, de securitate şi juridice/de justiţie) 

adresate victimelor şi supravieţuitorilor.  

� Identificarea principalelor oportunităţi de integrare a com-

ponentei de sprijin psihosocial în programele ce vizează 

protecţia copilului, în concordanţă cu liniile directoare 

IASC în sfera SPSPSM. 

� Identificarea şi diseminarea informaţiilor privind standarde-

le naţionale şi internaţionale referitoare la vârsta minimă 

pentru recrutare în cadrul grupărilor şi forţelor armate, iar, 

acolo unde este cazul, pledarea în favoarea transpunerii 

angajamentelor internaţionale în legislaţia naţională. 

� Identificarea şi abordarea factorilor de risc care conduc la 

recrutarea copiilor în cadrul forţelor armate, precum şi a 

detenţiei ilegale şi arbitrare a copiilor, şi pregătirea unei 

liste de verificare pentru forţele armate; de asemenea, 

creşterea nivelului de informare/conştientizare la nivelul 

instituţiilor de detenţie în vederea prevenirii situaţiilor de 

încălcare a drepturilor copilului.  

� Pledarea împotriva utilizării, stocării, fabricării şi transferu-

lui minelor de teren şi a altor arme interzise şi/sau care lo-

vesc fără discriminare, şi realizarea unei cartografieri a 

capacităţilor existente. Dezvoltarea capacităţilor necesare 

colectării sistematice de date şi educaţiei privind riscurile 

asociate minelor. 
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� Stabilirea de acorduri pe termen lung pentru procurarea 

proviziilor specifice şi dotarea prealabilă cu componente 

esenţiale de aprovizionare. 

� Intervenţie 

� Crearea, activarea şi susţinerea mecanismelor de coordo-

nare în sfera protecţiei copilului, VG şi SPSPSM, prin con-

sultare cu guvernul şi alţi parteneri, în vederea coordonării 

acţiunilor de evaluare rapidă, cartografiere, finanţare, ela-

borare strategii şi implicare a populaţiilor afectate.   

� Iniţierea, în situaţii de conflict armat, a înfiinţării de meca-

nisme de monitorizare şi raportare care vizează cu precă-

dere încălcarea gravă a drepturilor copiilor şi cazurile de 

violenţă sexuală împotriva copiilor şi femeilor, în scopul 

elaborării unor planuri de acţiune adecvate; şi asigurarea re-

feririi copiilor şi femeilor victime către serviciile existente. 

� Susţinerea mediilor comunitare sigure pentru femei şi co-

pii, inclusiv spaţii prietenoase pentru copii, acordând o 

atenţie specială fetelor, adolescentelor şi persoanelor în 

grija cărora se află acestea şi susţinerea activităţilor de 

dezvoltare timpurie a copilului. 

� Asigurarea utilizării formularelor comune de înregistrare şi 

localizare şi luarea în considerare a utilizării bazei de date 

inter-agenţii în domeniul protecţiei copilului în vederea 

identificării, înregistrării, verificării, reunificării şi urmăririi 

cazurilor de copii separaţi de familie sau neînsoţiţi.   

� Pledarea neîntârziată în favoarea îngrijirii de tip familial în 

cazul copiilor separaţi de familiile lor şi realizarea eforturi-

lor necesare prevenirii separării în situaţii de dislocare şi 

dificultate economică extremă.  

� Mobilizarea reţelelor existente de sprijin social pentru copii şi 

femei şi susţinerea reluării activităţilor structurate dedicate 

copiilor şi femeilor (adecvate vârstei, sexului şi culturii lor).  
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� Urmărirea obţinerii de angajamente din partea grupărilor şi 

a forţelor armate privitor la încetarea sau evitarea recrută-

rii şi folosirii copiilor în cadrul ostilităţilor, conform Anga-

jamentelor de la Paris; negocierea în vederea verificării 

combatanţilor şi a persoanelor aflate în întreţinerea lor şi 

înregistrării, identificării şi eliberării copiilor asociaţi cu for-

ţele armate. 

� Pledarea împotriva detenţiei ilegale sau arbitrare a copiilor 

şi facilitarea accesului la asistenţă juridică şi de altă natu-

ră pentru copiii care ajung în faţa justiţiei. 

� Identificarea riscurilor pe care le presupun minele de te-

ren, alte dispozitive explozive şi armele şi muniţiile nepro-

tejate. Coordonarea şi efectuarea, pe grupuri ţintă, a 

activităţilor de educaţie privind riscurile asociate minelor, 

precum şi monitorizarea, raportarea şi combaterea utilizării 

sau prezenţei armelor şi muniţiilor interzise, neprotejate 

sau care lovesc fără discriminare. 

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de 

Aprovizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Creşterea gradului de implicare şi/sau asumare a poziţiei 

de lider în cadrul structurilor de coordonare, a autorităţilor 

guvernamentale şi altor parteneri naţionali. 

� Susţinerea partenerilor în identificarea, monitorizarea şi 

raportarea problemelor majore în materie de protecţie, în 

vederea luării de măsuri şi realizării de advocacy.   

� Dezvoltarea capacităţii sistemelor guvernamentale, comu-

nitare şi de protecţie dedicate copiilor şi femeilor.   

� Asigurarea de advocacy şi sprijin tehnic pentru ca statul 

de drept şi reforma sectorului securităţii să prevadă  as-

pecte legate de realizarea drepturilor copiilor şi femeilor; 
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susţinerea reluării şi/sau îmbunătăţirii sistemelor de înre-

gistrare a naşterilor. 

� Iniţierea unor sisteme sigure şi protective care asigură co-

piilor îngrijirea familiei extinse sau asistenţă maternală şi 

pledarea împotriva adopţiei premature; folosirea, ca punct 

de plecare, a sistemelor naţionale de asistenţă socială 

existente, acolo unde este posibil şi serveşte interesului 

superior al copilului. 

� Antrenarea capacităţilor locale în abordarea cazurilor de 

violenţă şi exploatare; susţinerea furnizorilor de servicii, a 

organelor de poliţie, a grupurilor pentru drepturile femei-

lor, a comunităţilor şi copiilor în vederea prevenirii violen-

ţei, exploatării şi abuzului, inclusiv VG.  

� Integrarea componentei de sprijin psihosocial în cadrul 

spaţiilor prietenoase pentru copii şi în cadrul altor inter-

venţii de protecţie a copiilor şi femeilor şi corelarea cu 

SPPSM în alte sectoare. 

� Iniţierea demersurilor de eliberare şi demobilizare a copiilor 

soldaţi în vederea unei abordări incluzive şi comunitare a 

reintegrării lor în societate, în baza Principiilor de la Paris. 

� Iniţierea abordărilor comunitare, non-stigmatizatoare vizavi 

de reintegrarea socială şi asigurarea mijloacelor de trai 

pentru femeile şi copiii vulnerabili. 

� Iniţierea integrării, în cadrul programelor de conştientizare şi 

educaţie publică, a educaţiei privind riscurile asociate minelor 

de teren, şi crearea, în coordonare cu partenerii, a unor pro-

grame de prevenire, educaţie, precum şi de asistenţă a supravi-

eţuitorilor.  

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale în sectorul protecţiei copilu-

lui şi femeilor, şi asigurarea integrării, în planurile de reabi-

litare timpurie şi tranziţie, a obiectivului de întărire a 

capacităţii, cu accent pe reducerea riscurilor.  
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2.7 Educaţie 
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RaŃiuni/evidenŃe tehnice: Educaţia nu este numai un drept, căci aceasta, în situaţii 

de urgenţă, criză cronică şi reconstrucţie timpurie, asigură şi o protecţie fizică, psi-

hosocială şi cognitivă care poate salva şi susţine vieţi. Educaţia susţine vieţi prin 

faptul că asigură spaţii sigure pentru învăţat şi sprijin pentru persoanele afectate de 

criză, în special copiii mici şi adolescenţii. Educaţia atenuează impactul psihosocial 

al conflictelor şi dezastrelor prin faptul că, în vremuri de criză, oferă sentimentul de 

normalitate, stabilitate, structură şi speranţă de viitor, contribuind cu elemente de 

bază la configurarea stabilităţii economice viitoare.  

Educaţia poate salva vieţi şi prin faptul că asigură protecţie împotriva exploatării şi 

vătămării, şi oferă cunoştinţele şi abilităţile necesare supravieţuirii unei situaţii de 

criză, ca urmare a diseminării de mesaje şi informaţii vitale. Integrarea, în curricula 

naţională, a programelor de educaţie privind riscul de dezastre, şi crearea unor şcoli 

sigure reprezintă două dintre priorităţile care contribuie la progresul înregistrat de o 

ţară în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (vezi Minimum 

Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction, 

INEE/Standardele minime privind educaţia în situaţii de urgenţă, criză cronică şi 

reconstrucţie timpurie, INEE). 

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Clarificarea responsabilităţilor ce revin UNICEF şi partene-

rilor săi cu privire la educaţia în situaţii umanitare. 

� Întărirea mecanismelor de coordonare existente sau, în 

absenţa acestora, crearea lor în colaborare cu autorităţile 

naţionale, astfel încât intervenţia umanitară să fie operati-

vă şi coordonată şi realizată în acord cu principiile umani-

tare şi cu standardele şi parametrii de referinţă agreaţi. 

� Stabilirea unui mecanism şi a unui format de evaluare ra-

pidă multisectorială care prevede inclusiv informaţii priori-

tare în sfera educaţiei. 

� Pledarea în favoarea introducerii unei componente de ur-

genţă în planurile şi bugetele aferente sectorului educaţiei, 

cuprinzând inclusiv planuri de pregătire pentru situaţii de 

urgenţă; şi dotarea prealabilă cu truse cu materiale pentru 

educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului, sau realizarea 

de acorduri stand-by cu furnizori şi parteneri relevanţi.   
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� Susţinerea autorităţilor naţionale în demersul de planifica-

re ce vizează asigurarea de spaţii educaţionale temporare 

adecvate; elaborarea unor coduri de conduită pentru abor-

darea tuturor formelor de violenţă, exploatare sexuală, 

abuz şi discriminare în mediile educaţionale; şi asigurarea 

unei planificări a pregătirilor pentru situaţii de urgenţă 

efectuată în comun cu grupurile de acţiune şi partenerii 

din sectoarele WASH şi protecţia copilului (vezi PAC-urile 

aferente sectoarelor WASH şi protecŃia copilului). 

� Susţinerea autorităţilor naţionale în demersul de adaptare 

a sistemului de învăţământ în aşa fel încât să răspundă 

nevoilor psihosociale şi vulnerabilităţilor crescute ale elevi-

lor în situaţii de urgenţă; şi agrearea unor pachete şi me-

tode de formare care includ componente precum sprijinul 

psihosocial, reducerea riscurilor şi vulnerabilităţilor, pre-

cum şi promovarea cunoştinţelor de bază în sfera sănătă-

ţii, igienei şi nutriţiei.   

� Agrearea, împreună cu partenerii, a strategiilor şi metode-

lor de educare, informare şi comunicare, inclusiv a strate-

giilor care promovează participarea adolescenţilor, 

utilizând materialele existente şi adaptate în funcţie de 

context.   

� Promovarea elaborării, la nivelul şcolilor, a planurilor de 

pregătire pentru situaţii de urgenţă, pledarea pentru struc-

turi şcolare sigure şi introducerea, în curricula şcolară, a 

măsurilor elementare de reducere a riscului de dezastre.   

� Dezvoltarea capacităţii autorităţilor din sfera educaţiei pre-

gătirii sistemului şcolar, la toate nivelurile, în vederea in-

tervenţiei în situaţii de urgenţă.   

Intervenţie 

� Crearea şi activarea unor mecanisme de coordonare trans-

parente şi incluzive în sectorul educaţiei şi desemnarea 
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personalului care va asigura conducerea mecanismului de 

coordonare inter-agenţii. 

� Revizuirea şi elaborarea unui cadru, a unei strategii şi a 

unui plan de acţiune pentru intervenţiile în sectorul educa-

ţiei, în baza constatărilor evaluărilor efectuate în prealabil.  

� Monitorizarea implementării activităţilor de program, şi 

asigurarea disponibilităţii, la toate nivelurile, a capacităţii 

necesare intervenţiei eficace în situaţii de criză.   

� Asigurarea integrării componentei de educaţie în apelurile 

de asistenţă umanitară, în materialele de informare adre-

sate donatorilor, în solicitările către Fondul Central al ONU 

pentru Intervenţii de Urgenţă (CERF) şi în alte propuneri 

de finanţare, pentru ca sectorul educaţiei să beneficieze 

astfel de atenţia cuvenită.  

� Susţinerea şi pledarea în favoarea redeschiderii şcolilor şi 

a creării de programe de educaţie nonformală şi de 

recreere; asigurarea materialelor de bază necesare activi-

tăţilor de educaţie, învăţare timpurie şi recreere; şi inclu-

derea de măsuri speciale pentru copiii care au nevoie de 

sprijin pentru a reveni în sistemul de învăţământ (de ex. 

fetele, copiii vulnerabili şi excluşi din punct de vedere so-

cial). 

� Crearea, în consultare cu comunităţile, a unor spaţii edu-

caţionale temporare pentru toate grupele de vârstă şi, 

acolo unde e cazul, crearea de servicii comunitare – cum 

ar fi servicii de alimentare cu apă şi servicii igienico-

sanitare – în apropierea şcolilor, servicii completate de ac-

tivităţi de promovare a igienei.  

� Abordarea violenţei în interiorul şi împrejurul şcolilor şi 

spaţiilor de învăţare – inclusiv siguranţa copiilor pe drumul 

către şcoală – în special în ce priveşte adolescentele. 

� Mobilizarea sprijinului psihosocial disponibil pentru profe-

sori şi elevi şi asigurarea de activităţi adecvate pentru 
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aceştia în spaţiile educaţionale temporare şi pentru copii 

mici şi adolescenţi în spaţiile prietenoase pentru copii; de 

asemenea, stabilirea de conexiuni cu serviciile de bază în 

domeniul sănătăţii şi nutriţiei. 

� Asigurarea dezvoltării şi implementării de programe şi con-

ţinut educaţional privind formarea deprinderilor de viaţă, 

cu relevanţă pentru contextul dat (de ex., promovarea no-

ţiunilor de bază în sfera sănătăţii, nutriţiei şi igienei), pre-

cum şi prevenirea, protecţia, incluziunea şi susţinerea în 

sfera HIV şi SIDA (vezi PAC-urile aferente sectorului HIV 

şi SIDA) şi VG, soluţionarea conflictelor şi informaţii pri-

vind situaţia din teren (de ex. cutremure şi conflicte arma-

te); de asemenea, implicarea populaţiei afectate, în 

special adolescenţii şi tinerii.  

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de 

Aprovizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unui mecanism de coordonare a grupului de 

acţiune pentru educaţie care corelează intervenţia de ur-

genţă cu viziunea pe termen lung şi cu planificarea acţiu-

nilor de reabilitare. 

� Constituirea, conducerea, sau, după caz, participarea în 

cadrul mecanismului de coordonare a acţiunilor de reabili-

tare timpurie în sectorul educaţiei şi susţinerea reţelei/ 

grupului de acţiune pentru reabilitare timpurie. 

� Asigurarea unei implementări a intervenţiilor de urgenţă în 

sectorul educaţiei care ţine cont de principiile privitoare la 

spaţiile prietenoase pentru copii. 

� Asigurarea unor intervenţii educaţionale care au la bază o 

evaluare şi analiză solidă a riscului de dezastre. 

� Susţinerea şi pledarea în favoarea reconfigurării şcolilor 

potrivit unor modele sigure, incluzive, echitabile şi priete-
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noase pentru copii, care cuprind toţi copiii fără discrimina-

re, precum şi prevederii, la nivelul şcolilor, a măsurilor de 

pregătire pentru situaţii de urgenţă. 

� Susţinerea includerii, în planurile şi bugetele aferente sec-

torului educaţiei, a unei componente de reducere a riscului 

de dezastre.   

� Susţinerea şi pledarea în favoarea elaborării unor standar-

de şi proiecte privind reconstrucţia şcolilor care prevăd 

şcoli sustenabile, prietenoase pentru copii şi rezistente în 

faţa pericolelor. 

� Pledarea în favoarea remunerării adecvate a profesorilor şi 

personalului educaţional auxiliar, conform liniilor directoa-

re inter-agenţii agreate. 

� Susţinerea şi pledarea în favoarea integrării, în cadrul pro-

gramelor educaţionale formale şi nonformale, a compo-

nentei de formare a deprinderilor de viaţă, cu accent pe 

reducerea riscului de dezastre.   

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale în sectorul educaţiei, şi asi-

gurarea integrării, în planurile de reabilitare timpurie şi 

tranziţie, a obiectivului de întărire a capacităţii, cu accent 

pe reducerea riscurilor. 
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2.8 HIV şi SIDA 

 

 

RaŃiuni/evidenŃe tehnice: HIV şi situaţiile umanitare se suprapun şi se intersectează 

în întreaga lume. Dat fiind faptul că infecţia cu HIV este ireversibilă, este esenţial să 

fie luate măsuri preventive adecvate în toate situaţiile, inclusiv în cele umanitare. 

Implementarea iniţiativelor de îngrijire şi tratament în cazul HIV şi SIDA, inclusiv 

respectarea cerinţelor de aderenţă şi complianţă terapeutică, s-a demonstrat a fi 

fezabilă din punct de vedere practic, iar reducerea mortalităţii este susţinută de 

evidenţe solide. 

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Elaborarea de materiale informative referitoare la HIV 

adaptate contextului, identificarea şi implicarea reţelelor 

comunitare existente şi crearea de parteneriate între gru-

purile de acţiune pentru a asigura integrarea componentei 

HIV în intervenţiile sectoriale. 
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� Agrearea, împreună cu partenerii, a mecanismelor necesa-

re identificării copiilor şi femeilor care ar putea pierde ac-

cesul la serviciile esenţiale asociate HIV şi pregătirea în 

vederea unei asigurări rapide a unui lot tampon de medi-

camente. 

� Asigurarea disponibilităţii, în rândul tuturor femeilor luate 

în evidenţa serviciilor de PTMC şi al tuturor membrilor din 

comunitate care urmează un TAR, inclusiv copiii, a carne-

telor de sănătate care prevăd detalii asupra tratamentelor 

urmate de aceştia. 

Intervenţie 

� Asigurarea abordării HIV în cadrul iniţiativelor din sectorul 

sănătăţii care vizează campaniile comunitare de promova-

re a sănătăţii, precum şi în cadrul iniţiativelor din sectorul 

educaţiei. 

� Identificarea pacienţilor care, anterior crizei, beneficiau de 

servicii de PTMC şi TAR şi referirea lor către unităţile me-

dicale în vederea acordării asistenţei necesare, inclusiv 

sprijin în materie de nutriţie şi consiliere şi sprijin privind 

alimentaţia sugarului. 

� Informarea copiilor şi mamelor cu privire la unităţile în ca-

re pot beneficia de servicii medicale şi de sprijin esenţiale, 

inclusiv unde pot beneficia de prezervative, de tratament 

pentru infecţiile cu transmitere sexuală, de profilaxia şi 

tratamentul infecţiilor oportuniste, de cotrimoxazol, de 

continuarea serviciilor de PTMC şi TAR, de satisfacerea 

nevoilor nutriţionale şi de activităţi de sprijin psihosocial 

pentru copii şi persoanele care se îngrijesc de copii.      

� Asigurarea continuităţii accesului pacienţilor la medica-

mentele, îngrijirea şi serviciile de sprijin legate de PTMC şi 

TAR, inclusiv sprijin şi consiliere cu privire la opţiunile de 

alimentaţie a sugarului, sprijin ulterior pentru mamele se-

ropozitive – în conformitate cu criteriile şi codul AFASS 
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(acceptabil, fezabil, accesibil, sustenabil şi sigur; mana-

gementul malnutriţiei în formă acută; şi furnizarea de pro-

filaxie AR şi cotrimoxazol. 

� Asigurarea acordării de sprijin psihosocial supravieţuitori-

lor cazurilor de viol, inclusiv copiilor.   

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de 

Aprovizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Crearea şi susţinerea reţelelor existente de sprijin de la 

egal la egal şi susţinerea extinderii reţelelor de educaţie 

între egali. 

� Antrenarea copiilor, femeilor şi persoanelor care trăiesc cu 

HIV, în elaborarea planurilor şi mesajelor de comunicare.   

� Demararea demersului de restabilire a serviciilor de preve-

nire, îngrijire şi tratament afectate de criză, şi asigurarea 

confidenţialităţii.   

� Iniţierea unei analize a deficienţelor existente la nivelul 

capacităţii locale şi naţionale şi asigurarea integrării, în 

planurile de reabilitare timpurie şi tranziţie, a obiectivului 

de întărire a capacităţii în sectorul HIV şi SIDA, cu accent 

pe reducerea riscurilor. 
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2.9 Aprovizionare şi logistică 

 

 

Acţiuni programatice 

Pregătire 

� Identificarea şi colectarea tuturor materialelor necesare 

implementării acţiunilor prevăzute în cadrul PAC-urilor; 

crearea şi menţinerea de acorduri pe termen lung cu furni-

zori relevanţi la nivel global, naţional şi regional. 

� Stabilirea de strategii adecvate şi cost-eficiente cu privire 

la stocarea proviziilor pentru situaţii de urgenţă, acolo un-

de este cazul; crearea şi menţinerea de acorduri pe ter-

men lung (cu furnizori de servicii sau cu alte agenţii) în 

vederea asigurării serviciilor legate de transport şi mărfuri; 

şi evaluarea proceselor de achiziţie ale potenţialilor parte-

neri locali. 

� Stabilirea acordurilor de parteneriat necesare asigurării de 

bunuri şi servicii în natură. 

� Identificarea membrului sau membrilor echipei de Aprovi-

zionare şi Logistică ce necesită instruire inter-agenţii în 
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domeniul aprovizionării pentru situaţii de urgenţă (simu-

lări, atestări şi/sau alte forme de formare). 

� Pregătirea unei liste de potenţiali candidaţi, la nivel intern 

şi extern, pentru Aprovizionare şi Logistică şi înaintarea 

listei către Direcţia de Aprovizionare. 

� Asigurarea familiarizării personalului de la Aprovizionare şi 

Logistică cu instrumentele şi formatele disponibile prin in-

termediul intranetului aferent; sensibilizarea personalului prin-

cipal de pe programe referitor la procedurile de urgenţă, bu-

getarea şi estimarea mărfurilor şi costurile logistice interne.  

� În vederea continuităţii activităţilor obişnuite, asigurarea sta-

bilirii unor măsuri/înţelegeri cu furnizorii pentru cazuri de ur-

genţă. Aceasta înseamnă inclusiv stabilirea unor acorduri la 

nivel de servicii cu respectivele entităţi, prin care UNICEF să 

beneficieze de statutul de client preferenţial. 

� Identificarea de strategii alternative pentru cazul în care 

furnizorii nu au posibilitatea de a se conforma unor astfel 

de acorduri. 

� Realizarea unor exerciţii de planificare a aprovizionării în 

vederea identificării necesarului şi surselor de aproviziona-

re pe termen mediu şi lung şi identificarea de potenţiale 

surse la nivel local şi regional.   

� Evaluarea capacităţii de achiziţie a omologilor guverna-

mentali şi partenerilor operaţionali în ce priveşte anumite 

categorii de produse, inclusiv materiale de construcţie. 

� Identificarea lacunelor la nivelul capacităţii omologilor guver-

namentali şi partenerilor operaţionali; pregătirea unui plan de 

întărire a capacităţii în vederea unui potenţial transfer al ac-

tivităţilor de logistică identificate în urma intervenţiei. 

Intervenţie 

� Asigurarea unei colaborări operative cu toţi partenerii de 

logistică; asigurarea prezenţei UNICEF în cadrul grupului 
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de acţiune pentru logistică; şi colaborarea cu grupurile de 

acţiune conduse de UNICEF, asigurându-le îndrumarea 

necesară în activităţile de aprovizionare ale acestora, in-

clusiv eventuala asigurare a transportului gratuit sau co-

lectiv, a depozitării sau altor servicii. 

� Asigurarea surselor de aprovizionare în vederea implemen-

tării de programe la debutul crizei; asigurarea disponibilită-

ţii unui plan de aprovizionare la prima intervenţie, precum 

şi a luării în calcul, în cadrul bugetelor şi apelurilor umani-

tare, a costurilor diverselor produse necesare (inclusiv 

costuri de transport şi logistică pe plan intern). 

� Alcătuirea unui concept de operare în sectorul Aprovizio-

nare şi Logistică, cu sprijinul Direcţiei de Aprovizionare şi 

al biroului regional, concept care să conţină detalii cu pri-

vire la surse de aprovizionare, treceri de frontieră, cerinţe 

de înmagazinare, trasee, parteneri, şi potenţiale blocaje în 

itinerariile de transport; asigurarea disponibilităţii unor uni-

tăţi de depozitare adecvate şi uşor de gestionat.  

� Asigurarea unei gestionări adecvate a lanţului de aprovizi-

onare, în special la nivel de urmărire şi inventariere. 

� Monitorizarea tuturor activităţilor de logistică şi achiziţie 

de la începutul acestora şi până la distribuirea finală a ma-

terialelor şi asigurarea unor actualizări periodice ale situa-

ţiei primirilor şi livrărilor.  

� Solicitarea, în termen de 72 de ore, a resurselor de perso-

nal suplimentar, în baza conceptului de operare logistică şi 

a planului iniţial de aprovizionare.  

Reabilitare timpurie 

� Întocmirea unui plan de aprovizionare pe termen mediu şi lung 

care prevede necesarul de resurse şi de personal, precum şi a 

unui concept de operare logistică revizuit care să acopere pe-

rioada dintre sfârşitul apelului de asistenţă umanitară şi ur-

mătoarea actualizare a planului de lucru anual.  



 

III: Angajamente operaţionale 

 

UNICEF va apela la sistemele sale performante de mass media şi 

comunicare, securitate, resurse umane, mobilizare a resurselor, 

finanţe şi administrare şi tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor, 

în vederea îndeplinirii obligaţiilor de respectare a angajamentelor 

universale legate de nevoile copiilor în situaţii de criză. Partenerii 

de intervenţie se vor alătura UNICEF cu propriile mijloace şi capaci-

tăţi operaţionale.   

Acolo unde este fezabil, UNICEF va împărţi cu partenerii săi capa-

cităţile sale operaţionale în vederea realizării drepturilor copiilor în 

situaţii de urgenţă.   

3.1 Mass media şi comunicare 

Angajamentul 1 Prin intermediul mass mediei locale şi inter-

naţionale, comitetele naţionale şi publicul 

larg beneficiază rapid de informaţii corecte 

privind impactul situaţiei respective în  rândul 

copiilor şi femeilor.    

Angajamentul 2 Nevoile umanitare şi acţiunile întreprinse pri-

vind abordarea acestora sunt comunicate în 

mod operativ şi credibil, în scopul pledării în 

favoarea soluţiilor prietenoase pentru copii, 

suplimentării eforturilor de intervenţie şi, acolo 

unde este nevoie, contribuirii prin strângere 

de fonduri. 

  

Pregătire 

� Asigurarea integrării unei strategii de comunicare în planifi-

carea componentei de pregătire. 
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� Identificarea nevoilor legate de creşterea capacităţii în sec-

torul informare-comunicare şi în redactarea de rapoarte.  

� Păstrarea unei liste a angajaţilor care ştiu să se exprime 

adecvat şi sunt autorizaţi să se adreseze presei în situaţii 

de urgenţă, precum şi a unei liste de persoane de contact 

din mass media şi personal UNICEF responsabil de coordo-

narea acţiunilor de urgenţă.   

� În colaborare cu Departamentul de Aprovizionare şi Logisti-

că, asigurarea disponibilităţii echipamentelor de comunica-

re şi a elementelor de vizibilitate, precum telefoane prin 

satelit, camere video, camere foto, afişe şi bannere. 

� Asigurarea disponibilităţii unor modele de declaraţii, mesa-

je, fişe informative şi profiluri de ţară care tratează aspecte 

referitoare la copii şi femei, materiale care să poată fi ac-

tualizate imediat şi folosite într-o situaţie de urgenţă.  

� Asigurarea stabilirii prealabile a unor contracte de prestări 

servicii esenţiale în sfera mass media şi comunicare. 

Intervenţie 

� Diseminarea, în termen de 24 de ore, către presă, publicul 

larg şi comitetele naţionale, a informaţiilor care atrag aten-

ţia asupra nevoilor urgente identificate în rândul copiilor şi 

femeilor.   

� Generarea, în prima săptămână de la criză, a situaţiilor la 

zi, mesajelor cheie şi materialelor tip „Întrebări şi Răspun-

suri” destinate circulării la nivel intern, precum şi materia-

lelor de comunicare periodice destinate publicului din 

exterior.   

� Asigurarea unor materiale de comunicare care respectă 

prevederile ONU în domeniu şi care completează mesajul 

general transmis de Echipa de ţară a ONU şi de EŢAAU. 

� În cazul încălcării grave a drepturilor copiilor, se impune 

consultarea, în termen de 24 de ore, a BŢ şi sediului cen-
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tral cu privire la modalităţile de pledare în favoarea respec-

tării şi protecţiei drepturilor copiilor, precum şi informarea 

Echipei de ţară a ONU sau a EŢAAU. Se recomandă ca 

analiza locală privind managementul riscurilor să funda-

menteze activităţile de comunicare. Dacă este necesar, 

partenerii sunt susţinuţi în eforturile de advocacy. 

� În perioada în care atenţia presei este maximă, se reco-

mandă diseminarea, în rândul comitetelor naţionale, presei 

şi publicului larg, a situaţiilor la zi privind problematica co-

piilor şi intervenţiile umanitare, utilizând interviuri, portrete 

şi poveşti ale oamenilor implicaţi în situaţia de criză, rezu-

mate informative, fotografii şi materiale video, aducând în 

prim plan perspectiva copiilor şi tinerilor.   

� Asigurarea, în cursul vizitelor în teren, a vizibilităţii materia-

lelor inscripţionate UNICEF. 

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de Apro-

vizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Pledarea în favoarea unor relatări etice referitoare la copii; 

acolo unde este posibil, contribuirea la dezvoltarea capaci-

tăţii mass media locale şi naţionale şi la abilitarea tinerilor, 

în special a fetelor.   

� Relatări asupra intervenţiilor umanitare şi de reabilitare tim-

purie, asupra nevoilor copiilor şi femeilor, şi asupra acţiuni-

lor întreprinse de factorii implicaţi, inclusiv de comunităţile 

afectate.   

� Acolo unde este posibil, organizarea de vizite în teren pen-

tru reprezentanţi ai mass media, Ambasadori ai Bunăvoin-

ţei, celebrităţi, membri ai comitetelor naţionale, şi donatori, 

în scopuri de promovare şi apărare a drepturilor publice. 

 



Principalele angajamente faţă de copii asumate în cadrul acţiunilor umanitare 62 

3.2 Securitate  

Angajamentul 1 Riscurile de securitate cu impact asupra per-

sonalului şi bunurilor mobile şi imobile, res-

pectiv, intervenţiile de urgenţă aferente, 

sunt identificate, evaluate şi gestionate.  

 

Pregătire 

� Asigurarea efectuării unei evaluări a tuturor riscurilor de se-

curitate relevante asociate planului de intervenţie umanitară.   

� Consultarea Evaluării ONU a Riscurilor de Securitate, din 

perspectiva implicaţiilor asupra programelor umanitare, şi 

stabilirea şi menţinerea unui plan de securitate al UNICEF 

(ca anexă/completare la planul ONU de securitate) corelat 

cu planul ONU de intervenţie umanitară. 

� Menţinerea şi susţinerea planului UNICEF de securitate prin 

activităţi precum asigurarea resurselor financiare, instruirea 

personalului (inclusiv testarea elementelor de bază ale pla-

nului de securitate), achiziţionarea echipamentelor legate de 

Standardele Minime Operaţionale de Securitate (MOSS), 

îndeplinirea cerinţelor MOSS la nivelul biroului şi stabilirea 

procedurilor ce ţin de MOSS. 

� Corelarea acelor aspecte din planul de securitate referitoare 

la atenuarea/diminuarea impactului crizei, cu planurile de 

continuitate a operaţiunilor obişnuite şi evaluarea eficacită-

ţii zilnice a măsurilor de securitate şi a elementelor principa-

le din cadrul planului de securitate, în vederea gestionării 

riscurilor la adresa personalului şi bunurilor organizaţiei. 

Intervenţie 

� Implementarea imediată a planului de securitate, inclusiv 

localizarea tuturor angajaţilor şi analiza, împreună cu De-

partamentul de Siguranţă şi Securitate, a eficienţei măsuri-

lor de securitate.   
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� Asigurarea disponibilităţii, la nivelul întregului personal şi al 

tuturor programelor şi birourilor, a echipamentelor adecva-

te aferente MOSS şi respectarea procedurilor de securitate 

care se impun în cursul implementării programelor.  

� Analiza periodică, în colaborare cu consultanţi ONU pe 

probleme de securitate, a implicaţiilor programatice ale 

evaluării riscurilor de securitate, în contextul situaţiei aflate 

în permanentă schimbare. 

� Identificarea şi comunicarea, către Departamentul de Apro-

vizionare şi Logistică, a necesarului de aprovizionare. 

Reabilitare timpurie 

� Adaptarea planului UNICEF de securitate astfel încât să 

prevadă pericolele post-criză; monitorizarea eficacităţii 

acestor măsuri şi planuri de securitate. 

3.3 Resurse umane 

Angajamentul 1 Personalul cu experienţă şi pregătire în efectu-
area de misiuni în teren este mobilizat rapid şi 
trimis în misiune, în principal prin redistribuirea 
de personal la nivel intern. În completare, se 
asigură recrutare externă şi personal de rezer-
vă în eventualitatea în care sunt necesare re-
surse umane pe termen mai lung.  

Angajamentul 2 Starea de bine a personalului este asigurată. 

Angajamentul 3 Exploatarea şi abuzul sexual din partea lucră-
torilor umanitari sunt prevenite.  

Angajamentul 4 Personalul UNICEF şi partenerii principali 
dispun de cunoştinţe şi abilităţi în vederea  
asigurării unei pregătiri şi intervenţii eficiente 
în situaţii de urgenţă. Aceasta înseamnă in-
clusiv cunoştinţe despre reforma umanitară 
şi abordarea de tip grup de acţiune. 
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Pregătire 

� Crearea şi menţinerea unui plan de mobilizare a personalu-

lui pentru situaţii care necesită intervenţie imediată şi pe 

termen mediu şi identificarea şi comunicarea necesarului 

de personal, utilizând sistemele şi practicile prevăzute. 

Realizarea, la nivel regional, a unei analize în vederea dimi-

nuării riscurilor şi identificării deficienţelor şi acţiunilor care 

se impun. 

� Includerea, ca element esenţial în procesul de recrutare, a 

pregătirii în vederea efectuării de misiuni în teren. 

� Acordarea, în cadrul cursurilor UNICEF de pregătire în ve-

derea operării în teren, a informaţiilor şi sprijinului necesar 

întregului personal în vederea asigurării bunăstării şi sigu-

ranţei sale, inclusiv informaţii privind măsurile şi proceduri-

le de securitate, HIV şi SIDA, stresul traumatic şi stresul 

cronic la locul de muncă. 

� Diseminarea, în rândul personalului, a regulilor ONU ce gu-

vernează comportamentul legat de exploatare şi abuz se-

xual, aşa cum sunt prevăzute în Buletinul Secretarului 

General; implementarea, în cadrul organizaţiei, a unui me-

canism de monitorizare şi reclamaţii, componentă a politicii 

AG cu privire la asistenţa acordată victimei; de asemenea, 

instruirea personalului responsabil de coordonarea acţiuni-

lor de urgenţă. 

� Elaborarea şi implementarea unui plan de instruire, adresat 

personalului UNICEF şi partenerilor săi, care include dez-

voltarea capacităţii necesare pregătirii pentru situaţii de 

urgenţă şi planificării intervenţiilor aferente, precum şi cur-

suri online privind Abordarea Principială a Acţiunilor Uma-

nitare. 

� Asigurarea efectuării, de către toţi noii angajaţi UNICEF, a 

instructajului introductiv care prevede inclusiv aspecte de 

bază referitoare la situaţiile de urgenţă şi stabilirea proce-

selor necesare efectuării, de către personalul UNICEF rele-
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vant şi de partenerii şi consultanţii cu care UNICEF are 

acorduri standby, a instructajului pentru desfăşurarea de 

misiuni în teren. 

� Asigurarea efectuării obligatorii, de către întregul personal, 

a cursului online privind hărţuirea sexuală. 

� Asigurarea, în scopul continuităţii operaţiunilor obişnuite, a 

identificării şi instruirii angajaţilor de bază şi a înlocuitorilor 

lor cu privire la susţinerea principalelor procese de lucru ale 

birourilor organizaţiei. Vor trebui identificaţi angajaţii care 

lucrează de acasă pentru a le asigura capacităţile de acces 

la distanţă şi documentele vitale necesare asistării perso-

nalului critic din teren. Aceasta înseamnă inclusiv identifi-

carea Personalului Cheie Activat pentru situaţii în care se 

impune sprijin tehnic în vederea reabilitării la nivel intern.   

� Asigurarea de sprijin angajaţilor cu nevoi speciale, afecţiuni 

şi boli, în cazul unei situaţii de criză la nivel intern care 

afectează operaţiunile biroului. 

Intervenţie 

� Mobilizarea, de către BŢ, a capacităţii de intervenţie în ve-

derea demarării intervenţiei în paralel cu apelurile de asis-

tenţă umanitară şi în coordonare cu BR şi cu sediul central. 

Aceasta implică utilizarea mecanismelor prevăzute pentru 

intervenţia rapidă, precum şi activarea echipei de interven-

ţie în situaţii de urgenţă şi a operaţiunilor de redistribuire 

de personal la nivel intern, recrutare la nivel extern şi im-

plementare a acordurilor standby cu partenerii. 

� Realocarea şi/sau transferul de personal în cadrul BŢ şi BR 

pentru a veni în sprijinul intervenţiei de urgenţă, sau trans-

ferul de personal în regiune. 

� Identificarea şi recrutarea candidaţilor externi prin interme-

diul registrului web global din cadrul platformei de recruta-

re online, al altor surse externe şi al partenerilor cu care 

există acorduri de standby în acest sens. 
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� Monitorizarea efectuării, de către personalul şi consultanţii 

trimişi în teren pentru intervenţia de urgenţă, a  instructa-

jului UNICEF pentru operaţiuni în teren.  

� Asigurarea disponibilităţii, în rândul întregului personal, a co-

ordonatelor de contact pentru biroul consilierului de personal 

din cadrul UNICEF, precum şi pentru oricare alte resurse lo-

cale de consiliere identificate, inclusiv consilieri ONU, consi-

lieri locali şi colegi care oferă sprijin de la egal la egal. 

� Asigurarea semnării, de către toţi angajaţii UNICEF şi par-

tenerii săi, a codului de conduită şi informarea acestora cu 

privire la mecanismele adecvate pe care le pot utiliza în 

caz de raportare a încălcărilor celor şase principii de bază 

ale codului. 

� În cazul misiunilor de urgenţă, asigurarea efectuării, de către 

personalul UNICEF trimis în misiune, de către candidaţii ex-

terni (inclusiv consultanţi), precum şi de către partenerii din 

cadrul acordurilor standby, a instructajului aferent, atât înain-

te de plecarea în misiune, cât şi imediat la preluarea postului 

în ţara de destinaţie şi, respectiv, la încheierea misiunii.   

3.4 Mobilizarea resurselor 

Angajamentul 1 Resurse de calitate, flexibile sunt mobilizate 

operativ în vederea apărării drepturilor şi sa-

tisfacerii nevoilor copiilor şi femeilor în situa-

ţii de criză umanitară.  

 

Pregătire 

� Elaborarea unei strategii de mobilizare a resurselor în situa-

ţii de urgenţă corelată cu strategia de finanţare a progra-

mului de ţară derulat în mod obişnuit.  

� Consultarea, de către BŢ şi BR, a website-ului Biroului Ali-

anţe şi Mobilizare Resurse în Sectorul Public (PARMO) în 

vederea unei analize a profilurilor donatorilor disponibili, a 
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acordurilor standard şi a proceselor de accesare şi gestio-

nare a fondurilor de urgenţă. Birourile de Ţară şi Birourile 

Regionale ar trebui să ia legătura cu PARMO (Bruxelles, 

New York, Tokio) şi cu persoanele de contact din partea 

donatorilor, responsabile pe probleme de parteneriate şi 

mobilizare de fonduri în sectorul privat, pentru a determina 

interesele donatorilor, dar şi pentru îndrumare în alte pri-

vinţe, dacă este cazul. 

� Comunicarea cu donatorii locali în vederea stabilirii unor re-

laţii de lucru oportune, demonstrând disponibilitatea 

UNICEF de a iniţia acţiuni şi evidenţiind importanţa finanţă-

rii tematice ca mecanism flexibil şi eficient ce implică mai 

puţine costuri de tranzacţionare. 

� Familiarizarea managementului BŢ cu procedurile, procese-

le şi formatele prevăzute pentru accesarea fondului pentru 

programe de urgenţă şi a CERF în vederea impulsionării in-

tervenţiei programatice de urgenţă.  

� Asigurarea participării personalului la cursuri interne şi ex-

terne (de ex. parteneriate public-private şi CERF) pentru o 

mai bună înţelegere a proceselor şi procedurilor de planifi-

care a activităţii, inclusiv în ce priveşte mobilizarea resur-

selor în situaţii de urgenţă. 

Intervenţie 

� Reprogramarea Resurselor Generale din cadrul bugetului 

aferent programului de ţară sau reprogramarea fondurilor 

din categoria Alte Resurse; pregătirea, acolo unde este ne-

cesar, în termen de 24-72 de ore, a unei cereri de împru-

mut de la fondul pentru programe de urgenţă, în strânsă 

coordonare cu BR şi cu Biroul de Programe de Urgenţă. 

� Întocmirea, în primele 24-72 de ore de la debutul brusc al 

unei situaţii de urgenţă, a unui Document privind Necesarul 

Imediat, diseminat în rândul guvernului, donatorilor şi co-

mitetelor naţionale, în vederea identificării resurselor de 
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urgenţă din categoria Alte Resurse. Printr-un proces inter-

agenţii condus de coordonatorul acţiunilor de asistenţă 

umanitară sau coordonatorul rezident ONU, prezentarea 

unei propuneri pentru obţinerea de fonduri CERF în paralel 

cu procesul apelurilor umanitare de urgenţă (apeluri fulger), 

după cum e cazul.  

� Pregătirea, în termen de 5–7 zile, a unui apel umanitar de 

urgenţă în coordonare cu alte agenţii ONU (apel fulger, po-

trivit liniilor directoare) sau, în absenţa procesului inter-

agenţii de apel, a unui apel de sine stătător din partea 

UNICEF (apel de criză). 

� Asigurarea reflectării adecvate, în cadrul Procesului Conso-

lidat al Apelurilor de Asistenţă Umanitară (PCAAU) (un 

proces inter-agenţii) şi în cadrul Raportului UNICEF asupra 

Acţiunilor Umanitare (RAU), a nevoilor femeilor şi copiilor.  

� Întocmirea şi circularea sistematică de situaţii la zi privind 

acţiunile umanitare în derulare, pentru a oferi BŢ şi BR 

oportunitatea de a raporta cu privire la rezultatele înregis-

trate şi a evidenţia deficitul şi cerinţele de finanţare.   

� Asigurarea unei interacţiuni cu donatorii, atât la nivel local, 

cât şi la nivelul sediului central, furnizându-le situaţii la zi 

asupra evoluţiei evenimentelor; gestionarea fondurilor şi în-

tocmirea rapoartelor de calitate referitor la contribuţiile 

efectuate, potrivit condiţiilor şi calendarului prevăzute de 

donatori.  

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea integrării, în procesele de planificare, a abordări-

lor de reabilitare timpurie şi reflectării adecvate a acestora 

în apelurile de intervenţie (PCAAU, RAU, apeluri de urgen-

ţă, apeluri de reabilitare timpurie). 

� Participarea în cadrul evaluărilor nevoilor de reabilitare tim-

purie, inclusiv evaluările nevoilor post-conflict şi post-

dezastru, pentru a asigura abordarea cu prioritate a dreptu-
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rilor copiilor şi femeilor şi includerea, în demersurile de 

advocacy, a evaluării, prioritizării naţionale şi bugetării ne-

voilor copiilor şi femeilor, în vederea unei alocări de fonduri 

adecvate, prin procese de mobilizare a donatorilor.  

� Acolo unde este cazul, participarea deplină, încă din prime-

le etape, în proiectarea mecanismelor de finanţare comună, 

inclusiv a fondurilor umanitare comune, a fondurilor de 

asistenţă de urgenţă şi a fondurilor fiduciare cu donatori 

multipli, pentru a asigura o operare eficientă a acestora şi 

a pleda pentru includerea programelor care vizează copiii şi 

femeile.   

3.5 Finanţe şi administrare 

Angajamentul 1 Sunt create structuri de gestionare eficiente 

şi transparente, cu sprijin din partea Biroului 

Regional şi al Sediului Central UNICEF, în 

vederea implementării eficiente a Principale-

lor Angajamente programatice şi operaţiona-

le. Aceasta se realizează în condiţiile unei 

profunde transparenţe financiare şi a unei 

supervizări adecvate.   

 

Pregătire 

� Pe baza planului de pregătire şi intervenţie pentru situaţii 

de urgenţă, analizarea capacităţii financiare şi administrati-

ve existente la nivelul ţării, inclusiv:  

• Sistemul de control intern – segregarea responsabili-

tăţilor şi disponibilitatea de trecere la contabilitatea 

manuală (neautomată).  

• Securitatea fizică – birou şi reşedinţe, inventar şi alte 

bunuri fixe şi mobile. 
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� Asigurarea disponibilităţii permanente a lichidităţilor, pre-

cum şi a surselor alternative şi a aranjamentelor necesare 

continuităţii operaţiunilor obişnuite.   

� În cazul identificării, în etapa de reabilitare, a unei alterna-

tive la spaţiul de birouri iniţial, în scopul asigurării continui-

tăţii operaţiunilor:  

• Asigurarea existenţei condiţiilor necesare găzduirii 

personalului de bază şi asigurarea dotărilor administra-

tive, de tehnologie a informaţiei şi de telecomunicaţii, 

care să permită continuarea operaţiunilor.  

• Asigurarea necesarului de provizii în cantităţi suficien-

te, ţinând cont de dimensiunea de gen şi de nevoile 

speciale.  

Intervenţie 

� Analiza, operaţionalizarea (după caz) şi monitorizarea:  

• Adecvării competenţelor delegate (inclusiv ale comite-

telor de analiză) – din perspectiva schimbărilor la nivel 

de personal, localizare geografică şi activitate progra-

matică;  

• Accesibilităţii sistemelor financiare corporative ale 

UNICEF – şi alternativele la acestea, dacă este cazul;  

• Cerinţelor de spaţii de birouri şi reşedinţă suplimenta-

re, şi condiţiilor de securitate a inventarului şi altor 

bunuri; şi 

• Metodelor de obţinere a lichidităţilor şi de efectuare a plăţi-

lor. 

� Preluarea rapidă a întrebărilor legate de finanţe şi adminis-

trare adresate de BR şi BŢ (Direcţia de Gestiune Financiară 

şi Administrativă). 

� Consultarea, de către Direcţia de Gestiune Financiară şi 

Administrativă, a BR şi BŢ şi a Direcţiei de Resurse Uma-



III: Angajamente operaţionale 71 

ne, cu privire la trimiterea personalului financiar şi adminis-

trativ în misiune în punctele de criză, după cum e cazul. 

Reabilitare timpurie 

� Analiza măsurilor introduse în timpul situaţiei de urgenţă în 

vederea regularizării controalelor, procedurilor şi sistemelor 

şi asigurării îndeplinirii cerinţelor administrative şi contabile. 

3.6 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

Angajamentul 1 Furnizarea operativă, eficientă şi predictibilă 

a serviciilor de telecomunicaţii în vederea 

asigurării implementării programatice eficien-

te şi sigure, securităţii personalului şi respec-

tării angajamentelor inter-agenţii. 

 

Pregătire 

� Asigurarea disponibilităţii imediate a tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor esenţiale în situaţii de urgenţă (TIC) şi a 

echipamentelor şi serviciilor de telecomunicaţii, prin reali-

zarea de contracte prealabile cu furnizorii, în  care să se 

prevadă şi o clauză referitoare la livrări de urgenţă (sediul 

central/BR). 

� Asigurarea prealabilă a soluţiilor TIC esenţiale ce pot fi in-

stalate rapid în situaţii de urgenţă în birourile cu risc ridicat 

(BR/BȚ); totodată, stabilirea de licenţe şi acorduri cu gu-

vernele gazdă referitor la importul şi acordarea de licenţe 

privind principalele echipamente şi servicii de telecomuni-

caţii necesare intervenţiilor în situaţii de urgenţă (BŢ/inter-

agenţii).   

� Asigurarea disponibilităţii operative a echipelor de interven-

ţie TIC instruite şi cu experienţă, apelând la listele de per-

sonal intern şi extern cu specializare în intervenţia de 

urgenţă (sediul central/BR). 
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� Asigurarea prezenţei, în cadrul tuturor BŢ UNICEF, a cel 

puţin un specialist TIC instruit pentru acţiune în situaţii de 

urgenţă (CO/RO). 

� Asigurarea integrării TIC în toate exerciţiile de simulare a 

situaţiilor de urgenţă efectuate de birourile UNICEF naţio-

nale şi regionale (BR/sediul central); efectuarea de cursuri 

şi exerciţii de simulare anuale în domeniul TIC de urgenţă 

(sediul central/BR/BŢ). 

� Asigurarea instruirii personalului TIC din cadrul BŢ cu privi-

re la MOSS/cerinţele de securitate în domeniul telecomuni-

caţiilor (sediul central/BR/BȚ) şi a includerii, în cadrul 

activităţilor TIC desfăşurate în mod normal în birou, a eva-

luării şi raportării cu privire la respectarea MOSS în tele-

comunicaţii (BR/BŢ). 

� Susţinerea implementării grupurilor de lucru inter-agenţii şi 

ONG în sectorul TIC/telecomunicaţii de urgenţă la nivelul 

birourilor din teren (BȚ/BR/sediul central). 

� Susţinerea şi asigurarea standardizării inter-agenţii în ce 

priveşte echipamentele, serviciile şi procedurile TIC/ tele-

comunicaţii pentru situaţii de urgenţă (sediul central). 

� În scopul continuităţii operaţiunilor obişnuite, asigurarea 

disponibilităţii, în rândul personalului de bază, a conectivi-

tăţii la distanţă şi a accesului corespunzător la principalele 

sisteme UNICEF (BR/BȚ), conform cerinţelor fiecărui birou 

în parte şi potrivit prevederilor stabilite de Direcţia Soluţii şi 

Servicii IT, respectiv cuprinse în planurile de continuitate a 

operaţiunilor (sediul central). 

� Efectuarea de teste privind conectivitatea la distanţă, în 

funcţie de cerinţele fiecărui birou şi conform politicilor şi li-

niilor directoare prevăzute de Direcţia Soluţii şi Servicii IT 

şi în planurile de continuitate a operaţiunilor. Asigurarea 

posibilităţii efectuării, de la distanţă, a proceselor critice 

pentru birou, acolo unde este cazul (BR/BŢ). 
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� Asigurarea, acolo unde este cazul şi în funcţie de cerinţele 

fiecărui birou în parte, a accesului de la distanţă la docu-

mentele vitale necesare desfăşurării, de către personalul de 

bază care lucrează în teren şi de-acasă, a proceselor critice 

(BR/BŢ). 

Intervenţie 

� Efectuarea imediată a unei analize a deficienţelor/lacunelor 

existente la nivelul TIC/telecomunicaţiilor pentru situaţii de 

urgenţă în vederea identificării principalelor probleme lega-

te de respectarea MOSS/securităţii în domeniul telecomu-

nicaţiilor şi de disponibilitatea serviciilor de comunicare a 

datelor (Internet, email, etc.); stabilirea necesarului de re-

surse şi nevoii unui eventual sprijin extern (RO/CO). 

� Colaborarea cu partenerii grupurilor de acţiune în vederea 

identificării oportunităţilor de utilizare în comun a serviciilor 

de telecomunicaţii şi comunicare date, şi asumarea res-

ponsabilităţii de lider al grupului de acţiune la nivel local, 

dacă este cazul şi în conformitate cu acordurile inter-

agenţii (BŢ/BR). 

� Solicitarea trimiterii în misiune a specialiştilor TIC/ teleco-

municaţii cu pregătire pentru intervenţia în situaţii de ur-

genţă şi a coordonatorilor de proiect în sfera telecomunica-

ţiilor de urgenţă, după cum e cazul (BR/BȚ). 

� Realizarea unui plan de aprovizionare consolidat care cu-

prinde cerinţele legate de echipamentele şi serviciile TIC/de 

telecomunicaţii identificate (BŢ). 

� Asigurarea, în rândul principalilor utilizatori UNICEF, a ac-

cesului de la distanţă la aplicaţiile instituţionale, prin inter-

mediul unor soluţii sigure de conectivitate, precum reţelele 

private virtuale (BŢ). 

Reabilitare timpurie 

� Asigurarea unei conectivităţi sigure a datelor instituţionale 
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– precum VSAT (Very Small Aperture Terminal) – şi im-

plementarea principalelor sisteme informatice UNICEF şi a 

infrastructurii aferente necesare susţinerii operaţiunilor de 

urgenţă pe termen mai lung (BŢ). 

� Efectuarea unei evaluări în profunzime la nivel de TIC/ tele-

comunicaţii în vederea stabilirii cerinţelor legate de opera-

ţiunile de reabilitare timpurie şi a celor pe termen mai lung; 

susţinerea planificării, execuţiei şi transferului către parte-

nerii capabili, a proiectelor inter-agenţii comune în sfera 

TIC în situaţii de urgenţă (BR/BŢ). 



 

 

Notiţe  
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