
 

 

HOTĂRÂRE  
 

privind organizarea și funcționarea  

Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. VII din Constituția 

UNESCO și a prevederilor Cartei Comisiilor Naționale pentru UNESCO adoptată la 

cea de a 20-a sesiune a Conferinţei Generale, 27 noiembrie 1978 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art.1 (1) Comisia Națională a României pentru UNESCO, denumită în continuare 

Comisia, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la 

bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale, având relații de 

colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Mediului și cu alte instituții și 

organizații cu responsabilități și preocupări în domeniile fundamentale ale UNESCO: 

educație, știință și cultură, ce decurg din Convențiile la care România este parte și 

din Rezoluțiile UNESCO. 

(2) Comisia are sediul în Municipiul București, Strada Anton Cehov nr. 8, sectorul 1. 

 

Art. 2 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia este sprijinită de un organism 

onorific cu rol strategic și consultativ, compus dintr-un număr de membri cuprins 

între 45 și 70 de personalități din domeniile fundamentale de acțiune ale UNESCO 

(2) Comisia beneficiază de un secretariat care asigură derularea activității curente a 

instituției. 

(3) În structura organizatorică a Comisiei, respectiv a secretariatului, funcţionează 

cinci subcomisii organizate pe domeniile fundamentale de acțiune ale UNESCO și o 

direcție economico - financiară și administrativă. 

(4) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare și 

funcționare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. 

(5) Numărul maxim de posturi ale Comisiei este de 10. 

 

Art. 3 (1) Activitatea Comisiei este coordonată de ministrul educației naționale, în 

calitate de președinte onorific. 

(2) Membrii organismului onorific sunt numiți prin ordin al ministrului educației 

naționale, la propunerea secretarului general al Comisiei, pe baza recomandărilor 

Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerului 

Mediului, Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință și ale altor instituții 

și organisme centrale. 

(3) Conducerea activității curente a Comisiei este asigurată de secretarul general în 

calitate de ordonator terţiar de credite și reprezentant legal al Comisiei, propus de 

ministrul educației naționale și numit prin decizia prim-ministrului. 



(4) Secretarul general al Comisiei reprezintă instituția în raporturile cu ministerele, 

alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și 

juridice din țară și din străinătate. 

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general al Comisiei emite decizii și 

instrucțiuni. 

(6) Ceilalți membri ai secretariatului vor ocupa posturile prin concurs, în 

conformitate cu legislația în vigoare pentru personalul contractual din instituțiile 

publice. 

 

Art. 4 Rolul și obiectivele generale ale Comisiei sunt următoarele:  

a) Rol consultativ - acordarea de consultanţă de specialitate Guvernului 

României, în toate problemele care privesc activitatea UNESCO;  

b) Rol participativ - elaborarea, implementarea şi evaluarea programele 

UNESCO în România;  

c) Rol de legătură - asocierea, în plan naţional, a activităţilor UNESCO, ale 

ministerelor, ale diverselor instituţii, ale agenţiilor ONU din România, ale 

organizaţiilor şi personalităţilor ale căror activități se înscriu în problematica 

educaţiei, ştiinţei și culturii şi, pe plan internaţional, la nivel bilateral, 

subregional, regional sau inter-regional cu alte Comisii Naţionale UNESCO 

sau cu alte entităţi aflate în subordinea sau în cooperare cu UNESCO;  

d) Rol de informare la nivel internaţional UNESCO şi la nivel naţional, a 

structurilor guvernamentale, a societății civile, a mediului de afaceri şi a 

opiniei publice asupra obiectivelor şi activităţilor naţionale din sfera de 

activitate UNESCO. 

 

Art. 5 Comisia exercită următoarele atribuții: 

a) face propuneri Guvernului, direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor 

Externe, pentru realizarea de programe și activități UNESCO; 

b) urmărește evoluția programelor UNESCO și informează instituțiile și 

organizațiile interesate asupra posibilităților pe care le oferă cooperarea 

internațională în domeniile de interes pentru UNESCO; 

c) organizează activitatea necesară pentru realizarea de programe și acțiuni 

privind aplicarea Rezoluţiilor şi Programelor UNESCO, colaborând în acest 

scop cu ministerele, instituţiile şi organizaţiile, precum şi cu personalităţile a 

căror activitate se înscrie în problematica educaţiei, ştiinţei și culturii; 

d) încurajează participarea instituţiilor naţionale, guvernamentale şi 

nonguvernamentale, a diverselor personalităţi la elaborarea şi desfășurarea 

programelor, astfel încât UNESCO să beneficieze de aportul intelectual, 

ştiinţific, artistic sau administrativ necesar; 

e) difuzează informaţii asupra obiectivelor, programului şi activităţilor UNESCO 

pentru dezvoltarea interesului opiniei publice; 

f) participă la selectarea de candidaţi pentru posturile vacante de funcţionari 

internaţionali ai UNESCO, precum şi a bursierilor UNESCO sau a 

candidaţilor la premiile UNESCO; 

g) participă, alături de alte Comisii Naţionale, la elaborarea de studii privind 

problemele de care este interesată UNESCO; 

h) întreprinde, din proprie iniţiativă, alte activităţi legate de obiectivele generale 

ale UNESCO; 



i) colaborează cu birourile şi centrele regionale ale UNESCO în vederea 

dezvoltării cooperării bilaterale, regionale, subregionale şi inter-regionale în 

domeniile fundamentale de acțiune ale UNESCO; 

j) realizează relaţiile cu UNESCO şi cu alte instituţii ale acesteia din străinătate, 

sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului 

Educaţiei Naționale; 

k) conlucrează cu Delegaţia permanentă a României la UNESCO, organism al 

Ministerului Afacerilor Externe, care ține legătura şi rezolvă direct problemele 

României la UNESCO – Paris; 

l) aprobă anual programele de activități ale asociațiilor, centrelor și cluburilor 

UNESCO și pe cele ale școlilor asociate UNESCO;  

m) avizează anual rapoartele de activitate ale asociațiilor, centrelor și cluburilor 

UNESCO și pe cele ale școlilor asociate UNESCO; 

n) realizează, singură sau în parteneriat cu alte instituții publice, organizații 

neguvernamentale, persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate, 

programe, proiecte și acțiuni finanțate de la bugetul de stat sau din alte surse, 

precum fonduri nerambursabile sau sponsorizări. 

 

Art. 6 În activitatea sa, Comisia elaborează fundamentări, rapoarte, sinteze, 

expertize, puncte de vedere și propuneri în vederea formulării și susținerii pozițiilor 

României la Conferințele Generale ale UNESCO, în cadrul comitetelor 

interguvernamentale din domeniul UNESCO la care România este parte, ori ale 

manifestărilor internaționale ori naționale, organizate de UNESCO. 

 

Art. 7 (1) Ministerele, autoritățile publice, precum și instituțiile publice cu atribuţii și 

preocupări pe linie UNESCO pot înfiinţa, în condiţiile legii, asociații, cluburi sau 

centre UNESCO de profil pentru desfăşurarea unor programe internaționale, 

naţionale și locale, cu avizul Secretarului general al Comisiei. 

(2) Comisia inițiază și sprijină constituirea și dezvoltarea de rețele ale universităților 

și/sau școlilor asociate UNESCO, precum și ale promotorilor locali ai obiectivelor și 

idealurilor UNESCO. 

 

Art. 8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 

624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru 

UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 191 din 23 august 1995, 

cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

 

PRIM-MINISTRU 

Mihai TUDOSE 

 

 

 


