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VOLUNTARIATUL CU SI PENTRU COPII 

Analiza documentelor si a practicilor internationale si nationale 

privind voluntariatul cu si pentru copii.  

Mesaje cheie ale cursului de formare în vederea elaborării propunerii alternative la 

politicile publice referitoare la voluntariatul cu si pentru copii 

 

 

A) Analiza documentelor si a practicilor europene si internationale privind voluntariatul efectuat de copii 

si tineri 

 

Platforma de politici publice a Comisiei Europene
1
 

Prezintă o analiză a legislatiei referitoare la voluntariatul efectuat de tineri la nivelul statelor UE. În cazul 
României, analiza include ultima lege privind voluntariatul, respectiv Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activitătii de voluntariat în România. În cadrul analizei privind legea mentionată anterior se 
afirmă: „Nu există nicio lege specială sau prevedere referitoare la voluntariatul tinerilor.” (”No stand-alone 
law on youth volunteering or other regulation dedication to youth volunteering is in force in Romania.”) 

Din parcurgerea situatiei prezentate pentru fiecare stat UE, se retin următoarele reglementări în materie: 

Nr. Stat UE Prevederi referitoare la voluntariatul tinerilor, cu 

precădere a tinerilor sub 18 ani 

1 Austria Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea privind voluntariatul cuprinde prevederi 
referitoare la tinerii voluntari. 

Belgia comunitatea flamandă Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

Belgia comunitatea franceză Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Animatorii din centrele de vacantă care au 17 ani 
trebuie să detină un certificat de calificare. 

2 

Belgia comunitatea germană Copiii cu vârsta peste 16 ani pot fi voluntari; sub 16 
pot fi voluntari numai în activităti educative 

3 Bulgaria Nu sunt informatii 

4 Croatia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

                                                 
1 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/24-laws-and-regulations-youth-volunteering-romania 
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5 Cipru Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

6 Cehia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea privind voluntariatul prevede vârsta minimă de 
15 ani; sub 18 ani, voluntariatul are loc numai la nivel 
national. 

7 Danemarca Nu sunt informatii 

8 Estonia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor 
si nici lege privind voluntariatul. 

9 Finlanda Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Voluntarii care se adresează copiilor li se solicită 
cazierul. 

10  Macedonia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea privind voluntariatul prevede vârsta minimă de 
15 ani; sub 18, numai cu acordul scris al părintilor/ 
reprezentantului legal 

11 Franta  Face diferenta între benevolat si voluntariat. În cadrul 
benevolatului, copiii se pot alătura unei asociatii non-
profit ca voluntari; sub 16 ani, pot înfiinta si conduce 
o asociatie numai cu acordul scris al părintilor; peste 
16 ani, părintii trebuie doar notificati. În cadrul 
voluntariatului, contractul cu tinerii între 16 si 18 ani 
nu poate exceda 35 de ore de-a lungul a 5 zile; 
voluntarii sunt îndreptătiti la 2 zile de concediu/ lună 
(3 în cazul copiilor), asigurare si bani neimpozitabili 
(nu mai putin de 100 euro/ lună) 

12 Germania Legea de promovare a serviciilor de voluntariat ale 
tinerilor: pot fi voluntari doar cei care si-au încheiat 
educatia obligatorie ca minim de vârstă (15 ani), 
vârsta maximă 27 de ani. Legea federală privind 
voluntariatul contine prevederi referitoare la tinerii 
voluntari: aceeasi vârstă minimă si aceeasi conditie 
de terminare a studiilor obligatorii. 

13 Ungaria Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea privind voluntariatul include prevederi 
referitoare a tinerii voluntari: sub 16 ani, nu ai voie să 
derulezi voluntariat în străinătate; vârsta minimă este 
10 ani; sub 18 ani, activitatea nu se desfăsoară 
noaptea (20-6); sub 16 ani - activitatea nu va depăsi 



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

33 ore/zi si 12 ore/săptămână în timpul vacantei, 6 
ore/săptămână în timpul scolii, 2 ore/zi în timpul 
unei zi de scoală, 3 ore/zi într-o zi fără scoală; între 
16-18 ani – 4,5 ore/ zi si 16 ore/săptămână; sub 18 
ani – odihnă de 14 ore între două zile de voluntariat 
consecutive; sub 18 ani, numai cu acordul părintilor/ 
reprezentantului legal 

14 Islanda Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Este mentionat voluntariatul tinerilor în cadrul 
Erasmus. 

15 Letonia Legea voluntariatului: vârsta minimă 13 ani, între 13 
si 16 cu acordul scris al părintilor/ reprezentantului 
legal 

16 Lituania Legea voluntariatului nu include prevederi referitoare 
la voluntariatul tinerilor.  

17 Luxembourg Legea serviciilor de voluntariat ale tinerilor: tineri sub 
30 de ani care si-au încheiat educatia obligatorie (la 
15 ani) 

18 Malta Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Reglementări privind Schema de lucru pentru tinerii 
voluntari: vârsta 17-30 de ani 

19 Olanda Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

20 Norvegia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor 
si nici privind voluntariatul. 

21 Polonia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea voluntariatului: sub 18 ani, numai cu acordul 
scris al părintilor/ reprezentantului legal; sub 16 ani, 
nu mai mult de 6 ore/zi si 12 ore/săptămână în 
timpul scolii si 35 de ore/săptămână în timpul 
vacantei 

22 Portugalia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Un program sub egida Secretariatului de stat pentru 
tineret si sport promovează voluntariatul tinerilor cu 
vârsta între 14 si 30 de ani. 

23 Slovacia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

24 Slovenia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Legea voluntariatului: sub 15 ani, numai cu acordul 
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scris al părintilor/ reprezentantului legal 

25 Spania Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

26 Suedia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor 
si nici privind voluntariatul. 

UK - Anglia 

UK - Irlanda de Nord 

Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 
Programul National Citizen Service este deschis 
tinerilor cu vârsta de 15-17 ani 

UK - Scotia Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

27 

UK – Țara Galilor Nu există lege specială pentru voluntariatul tinerilor. 

 

Reglementări la nivel european cu tangentă în domeniu  

� Recomandarea Consiliului UE 319/2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în UE2: 

- sensibilizează cu privire la beneficiile voluntariatului în afara tării de origine 

- promovează mobilitatea transnatională a tinerilor lucrători si a tinerilor din organizatiile de tineret 

- acordă atentie particulară tinerilor cu mai putine posibilităti 

- recunoaste impactul de învătare a activitătii de voluntariat prin Europass si Youthpass 

� Strategia UE pentru tineri3: 

- recunoaste voluntariatul drept educatie non-formală 

- promovează conditii bune de lucru pentru tinerii voluntari 

- încurajează voluntariatul transnational 

Comisia Europeană promovează voluntariatul tinerilor la nivel european prin:  

� Programul Erasmus (vârsta tinerilor voluntari 17-30 ani)  

� Corpul European pt Solidaritate (vârsta tinerilor voluntari 18-30 ani; tinerii de 17 se pot înregistra)   

� Portalul Tinerilor Europeni (bază de date cu voluntari si info despre voluntariatul tinerilor) 

Studiul privind impactul voluntariatului transnational prin Serviciul de Voluntariat European4 publicat în 
2017 sub egida CE analizează cinci tipuri de voluntariat al tinerilor – studenti standard, studenti 
mediteraneeni, lucrători experimentati, tineri dezavantajati în căutarea unui loc de muncă si elevii din 
statele occidentale – si relevă învătarea si dezvoltarea competentelor voluntarilor, peste 80% dintre acestia 
spunând că voluntariatul le-a fost de ajutor pentru carieră. Totodată studiul arată importanta motivării si 
implicării tinerilor din mediile dezavantajate în voluntariat. 

                                                 
2 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0008:0010:EN:PDF 
3 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_en 
4 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01a810b3-3712-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en 
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Serviciul de Voluntariat European functionează din 1996 si din 2014 a devenit parte a Programului Erasmus. 
Studiul acoperă perioada 1996-2016. 

Nivelul de impact Aria de impact 

Tinerii voluntari (nivel individual) Dezvoltare personală si socială 

Învătare si dezvoltare de competente 

Angajabilitate crescută si prospectii de 
carieră 

Participare crescută la viata civică si politică 

Simt crescut de apartenentă la UE 

Asigurarea mobilitătii pentru viitor 

Dialog si învătare interculturală crescute 

Solidaritate si incluziune socială crescute 

Organizatii Dezvoltare organizatională 

Recunoastere pe plen international 

Comunităti Incluziune socială crescută a beneficiarilor 

Coeziune comunitară 

Studiul mentionat anterior este util în analiza prezentă pentru asigurarea unei fundamentări solide a 
propunerii alternative. 

 

Alte experiente la nivel european  

� Voluntarii EU Aid5 – asigură sprijin umanitar în caz de dezastre; voluntarii sunt juniori (sub 5 ani 
experientă) si seniori (peste 5 ani experientă) 

� Proiecte recente: Reteaua Studentilor Erasmus – voluntari pe 12 luni la biroul din Bruxelles cu vârsta 
cuprinsă între 17 si 30 de ani din Croatia sau Portugalia; YO!Fest 2018 – voluntari pentru două zile la 
Festivalul de la Strasbourg cu vârsta cuprinsă între 18 si 30 de ani; Teach English in Romania – voluntari 
pentru predarea limbii engleze pentru copii, pe perioada verii 2018, cu vârsta cuprinsă între 18 si 30 de 
ani; Comunităti de sprijin pentru tineri, România, zona rurală – tineri voluntari cu vârsta cuprinsă între 
18 si 30 de ani 

� Serviciul Civil International, Belgia, Erasmus6 - tineri voluntari cu vârsta minimă 18 ani; include 
programe pentru tinerii cu mai putine oportunităti pentru a participa ca voluntari 

                                                 
5 https://programmes.eurodesk.eu/volunteering 
6 https://www.sciint.org/ 
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� Sue Ryder, ONG din Marea Britanie7 - voluntariat în spitale; tineri voluntari cu vârsta minimă 14 ani; sub 
16 ani este nevoie de acordul părintilor; tinerii voluntari sub 18 sprijină activitatea din magazine 

� Conditiile pentru tinerii voluntari din Manchester8  

• Copiii sub 15 ani pot face voluntariat pentru 2 ore/zi într-o zi de scoală si 12 ore/săptămână pe 
parcursul programului scolar; 5 ore/zi într-o zi fără ore de scoală si 25 ore/săptămână în timpul 
vacantei; 2 ore duminica 

• Copiii peste 15 ani pot face voluntariat pentru 2 ore/zi într-o zi de scoală si 12 ore/săptămână 
pe parcursul programului scolar; 8 ore/zi într-o zi fără ore de scoală si 35 ore/săptămână în 
timpul vacantei; 2 ore duminica 

• Activitatea de voluntariat se desfăsoară între orele 7 si 19, cu o pauză de o oră la fiecare 4 ore; 
voluntariatul nu constituie motiv pentru absentarea de la scoală 

• Voluntarii sub 18 ani au nevoie de acord din partea părintilor/ reprezentantului legal 

• Pentru voluntarii sub 16 ani nu se solicită cazier si acestia nu au voie să facă colectare de bani 
(caritate) de la o casă la alta 

 

Experiente la nivel international 

� Voluntarii ONU9 (vârsta minimă 25 de ani) 

� Cross-Cultural Solutions, SUA10 – proiecte de voluntariat pentru copii în SUA (tineri voluntari studenti) si 
în afara SUA (tineri voluntari cu vârsta minimă 18 ani; Africa, Europa si America Centrală) 

� We are bamboo, Tailanda11 – proiecte de voluntariat în Tailanda, Cambodgia, Vietnam, Costa Rica, Peru 
s.a.; vârsta minimă 18 ani; tinerii voluntari de 17 ani sunt admisi numai cu acordul scris al părintilor/ 
reprezentantului legal 

� Parteneriat public-privat Canada12 - tineri voluntari cu vârsta minimă de 13 ani; sub 13 ani, voluntariatul 
se face alături de părinte/ reprezentant legal; activităti de voluntariat derulate de copiii sub 18 ani: tutor 
(sprijin învătare pentru matematică si engleză pentru copii mai mici), voluntar în magazin de suveniruri, 
ambasador al funditei roz (sprijin pentru vânzarea funditelor în promovarea cauzei cancerului de sân), 
programul Youth-talk (membru în echipa care organizează întâlniri pe tema sănătătii mintale a tinerilor), 
ajutor pentru servirea mesei în unitătile de îngrijire pe termen lung, vizitator prietenos în unitătile de 
îngrijire pe termen lung 

                                                 
7 http://www.sueryder.org/get-involved/volunteering/about-volunteering/opportunities-for-14-25s 
8 https://www.manchestercommunitycentral.org/sites/manchestercommunitycentral.co.uk/files/Under%2016%20Volunteering.pdf 
9 http://europa.eu/youth/eu/article/45/71_en 
10 https://www.crossculturalsolutions.org/ 
11 https://www.wearebamboo.com/volunteer/ 
12 https://pinnetwork.ca/history-mission/ 
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� Portalul Voluntarii din Toronto13 – tineri voluntari cu vârsta minimă de 13 ani; sub 13 ani, sunt însotiti de 
un adult 

� Portalul Voluntarii pentru resursele naturale si culturale din America14 – tinerii voluntari sub 18 ani au 
nevoie de acordul părintilor/ reprezentantului legal, iar activitătile derulate de acestia nu trebuie să le 
pună sănătatea sau siguranta în pericol si să respecte legislatia de prevenire a exploatării copiilor prin 
muncă  

 

CONCLUZII 

1. Tinerii sunt persoanele cu vârsta cuprinsă în medie între 14/15 si 30 de ani  

2. Voluntariatul tinerilor este permis sub 18 ani mai ales pe plan national; voluntariatul transnational 
are drept cerintă vârsta peste 18 ani, iar în unele situatii (ONU) peste 25 de ani 

3. În marea majoritate a cazurilor, voluntariatul sub 15/16 ani se efectuează numai cu acordul 
părintilor/ reprezentantului legal; în anumite state, acordul este solicitat chiar sub 18 ani 

4. Copiilor de vârstă mai mică li se permite să desfăsoare voluntariat, însă numai împreună cu familia; 
vârsta diferă de la un stat la altul, în general sub 13-14 ani 

5. Acolo unde sunt prevăzute, sunt impuse conditii de desfăsurare a voluntariatului copiilor si tinerilor, 
în termeni de nr de ore/zi si nr de ore/săptămână, în functie de programul scolar si vacantele 
scolare, fără afectarea sănătătii, dezvoltării si a educatiei obligatorii, luarea unor măsuri privind 
siguranta si prevenirea exploatării, precum si anumite interdictii (munci periculoase) 

6. Un accent important se pune pe implicarea în voluntariat a copiilor si tinerilor din mediile 
dezavantajate, cu scopul participării si oferirii unor oportunităti de carieră 

7. În unele state, voluntarii primesc beneficii financiare neimpozitabili în contul activitătii de 
voluntariat desfăsurate, precum si asigurare pe timpul activitătii  

 

B1) Analiza legislatiei privind voluntariatul tinerilor în România din perspectiva corelării cu alte acte 

normative care privesc copiii 

 

Analiza legislatiei în materie a fost efectuată de consultantul pe legislatie. În completarea acestor informatii, 
consider că este necesar a se corela Legea nr. 78/2014 cu Codul Muncii, Codul Civil si Legea nr. 272/2004 
privind promovarea si protectia drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
precum si legislatia secundară acesteia, respectiv cea care se adresează domeniului prevenirii si combaterii 
violentei asupra copilului, în familie si în afara acesteia. 

                                                 
13 https://www.volunteertoronto.ca/page/FAQs#Minimum%20age 
14 https://www.volunteer.gov/faq.cfm 
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Corelarea cu Codul Muncii (Legea nr. 53/2003) si cu HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de 

muncă 

Promotorii de voluntariat trebuie să tină seama întocmai de prevederile de mai jos atunci când derulează 
activităti de voluntariat cu tineri (15-18 ani). Legea nr. 78/2014 nu face referire la aceste prevederi în mod 
expres. 

� Codul Muncii 

„Art. 13. (1) Persoana fizică dobândeste capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. 

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 
ani, cu acordul părintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activităti potrivite cu dezvoltarea fizică, 
aptitudinile si cunostintele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea si pregătirea 
profesională. 

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. 

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după 
împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 112. (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi si de 
30 de ore pe săptămână. 

Art. 124. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. 

Art. 128. (1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. 

Art. 134. (2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel putin 30 de minute, în 
cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore si jumătate. 

Art. 147. (1) Salariatii care lucrează în conditii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte 
persoane cu handicap si tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar 
de cel putin 3 zile lucrătoare.” 

� HG nr. 600/2007 

„Art. 9 (1) Angajatorul are obligaţia de a proteja tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, 
sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a 
riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. 

(2)Fără a aduce atingere art. 5 alin. (1) şi în scopul prevăzut la alin. (1) este interzisă angajarea tinerilor 
pentru activităţi care: 

a)depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice; 

b)implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, 
având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei 
umane; 
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c)implică o expunere nocivă la radiaţii; 

d)prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza 
atenţiei insuficiente pe care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de experienţă ori de pregătire; 

e)pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a 
vibraţiilor. 

Art. 10 (2)În situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de 
muncă, timpul de muncă efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata prevăzută la alin. (1)15. 

Art. 12 (2)Copiii angajaţi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) nu pot presta muncă între orele 20,00 
şi 6,0016. 

Art. 14 (1)Între două zile de muncă, tinerii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore 
consecutive. 

(2)Între două zile de muncă, copiii încadraţi în muncă conform art. 5 alin. (2) şi (3) beneficiază de o perioadă 
minimă de repaus de 14 ore consecutive. 

(3)Tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 
duminica. 

Art. 15 (2)În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), angajatorii se asigură că perioada liberă de orice 
muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanţelor şcolare ale copiilor care fac obiectul 
şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.” 

Lista cu muncile periculoase pentru copii din sectorul formal este cuprinsă în anexa la HG nr. 600/2007 si se 
referă la agentii (fizici, chimic si biologici) si procedeele care pot afecta tinerii, spre deosebire de adulti. 

 

Corelarea cu Codul Civil si HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 

remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

Este posibil ca unele dintre activitătile de voluntariat ale tinerilor sub 18 ani să vizeze domeniile cultural, 
artistic, sportiv, publicitar si de modeling. Tinerii peste 15 ani pot încheia contract de muncă pentru 
derularea acestor activităti si în cazul voluntariatului, se  mentin preederile mentionate la subcapitolul 
anterior. Totodată, potrivit art. 2 din HG nr. 75/2015, acestia pot desfăsura activitătile respective în baza 
unui contract încheiat între părinti si organizator (promotorul de voluntariat) care respectă prevederile 
Codului Civil. 

În cazul activitătilor artistice si sportive, copiii cu capacitate de exercitiu restrânsă (peste 14 ani) pot încheia 
contractele mentionate anterior direct, nu prin intermediul părintilor. 

Drept urmare, în cazul activitătilor culturale, artistice, sportive, publicitare si de modeling derulate în 
sectorul informal, promotorii de voluntariat trebuie să tină seama întocmai de prevederile de mai jos atunci 

                                                 
15 Vezi art. 112 alin. (2) din Codul Muncii 
16 Vezi art. 13 alin. (1) și (2) din Codul Muncii 
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când derulează activităti de voluntariat cu tineri (15-18 ani). De asemenea, Legea nr. 78/2014 nu face 
referire la aceste prevederi în mod expres. 

� Codul Civil 

„Art. 37. Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. 

Art. 38. (1) Capacitatea de exercitiu deplină începe la data când persoana devine majoră. 

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 39. (1) Minorul dobândeste, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercitiu. 

(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credintă la încheierea căsătoriei 
păstrează capacitatea deplină de exercitiu. 

Art. 41. (1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercitiu restrânsă. 

Art. 42. -Legislatie conexă 

(1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare 
la profesia sa, cu încuviintarea părintilor sau a tutorelui, precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale, 
dacă este cazul. 

(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile si execută tot astfel obligatiile izvorâte din aceste acte si 
poate dispune singur de veniturile dobândite. 

Art. 43. (2) Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de 
reprezentantii lor legali, în conditiile prevăzute de lege. 

Art. 1.766. (1) Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să transmită 
proprietatea asupra unei cantităti determinate de bunuri si să le predea, la unul sau mai multe termene 
ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, sau să presteze anumite servicii, la unul sau mai multe 
termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită beneficiar, se obligă să preia bunurile 
sau să primească prestarea serviciilor si să plătească pretul lor. 

(2) În cazul furnizării de bunuri, ca accesoriu al obligatiei principale, furnizorul se poate obliga să presteze 
beneficiarului acele servicii necesare pentru furnizarea bunurilor. 

(3) Dacă prin acelasi contract se convin atât vânzarea unor bunuri, cât si furnizarea unor bunuri sau servicii, 
atunci contractul va fi calificat în functie de obligatia caracteristică si cea accesorie. 

 Art. 1.851. (1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită 
lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui 
pret. 

(2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, în mod corespunzător, si antreprizei pentru lucrări de 
constructii, dacă sunt compatibile cu regulile particulare prevăzute pentru acest contract.” 

� HG nr. 75/2015 

„Art. 2 (3) Activităţile remunerate desfăşurate în domeniile prevăzute la art. 1 pot fi prestate de copii în 
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calitate de: 

a) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau 
artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum şi orice 
alte concursuri sau activităţi de scenă; 

b) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, 
înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, cu sau fără scopuri publicitare; 

c) figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără scopuri publicitare; 

d) figurant sau model la prezentări de modă; 

e) sportiv profesionist în sportul de performanţă. 

(4) Repetiţiile de orice fel, precum şi orice altă etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor 
prevăzute la alin. (3) sunt considerate parte integrantă a acestora. 

Art. 4 Activităţile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling prevăzute 
la art. 2 alin. (3) se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) să se desfăşoare, în funcţie de vârsta copilului, în următorul interval orar: 9,00 - 17,00 pentru copiii cu 
vârsta sub 5 ani, 8,00 - 20,00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani, 7,00 - 22,00 pentru copiii cu 
vârsta peste 12 ani; 

c) durata activităţii să nu depăşească o oră pe săptămână, de preferinţă repartizată în zile diferite, în cazul 
copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani, 4 ore pe zi în cazul 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani şi 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua 
în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână 
pentru muncile efectuate pe durata anului şcolar, cu condiţia efectuării acestora, cu precădere, în afara 
orelor de curs; 

d) activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 
minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani şi maximum 45 minute de către copiii cu vârsta 
peste 5 ani; 

e) numărul de repetiţii de orice fel, precum şi orice etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor, 
indiferent de natura acestora: spectacol, repetiţie, antrenament, şedinţă foto, filmare şi altele asemenea să 
nu depăşească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an şi două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 
1 an. Între cele două acţiuni, care au loc în aceeaşi zi, se acordă o pauză de cel puţin o oră şi jumătate; 

f) pauzele scurte au durata între 10 şi 15 minute după fiecare activitate continuă; 

g) pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră şi se acordă după fiecare oră de activitate 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 
ani şi la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani; 

h) numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activităţi este de 4 zile consecutive, urmate 
de minimum 48 de ore pauză; 
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i) activităţile care se organizează pe timpul vacanţelor şcolare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului 
copilului la timp de odihnă şi timp liber; 

j) în cazul activităţilor care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 
14 zile, după primele 60 de zile de activitate. 

Art. 5 (1) Pe durata prestării activităţilor reglementate de prezenta hotărâre copilul este însoţit de un adult. 

(2) Însoţitorul prevăzut la alin. (1) poate fi: 

a) unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului; 

b) o persoană desemnată de părinţi/reprezentantul legal al copilului, faţă de care copilul a dezvoltat o 
relaţie de ataşament; 

c) o persoană desemnată de organizator şi agreată de comun acord cu părinţii/reprezentantul legal al 
acestuia, precum şi cu copilul în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestuia. 

Art. 8 (2) Nota de informare trebuie însoţită de următoarele documente: 

a) copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate; 

b) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; 

c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz; 

d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt 
pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări speciale privind condiţiile 
prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); 

e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă 
particularităţile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în 
funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere, şi este de acord cu participarea la activitate, precum şi 
recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); 

f) avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activităţi sportive de 
performanţă, inclusiv recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); 

g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care 
frecventează o formă de învăţământ, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2, dacă activitatea este 
prestată în perioada programului şcolar. 

Art. 14 (1) Organizatorul are obligaţia să pună la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal informaţii 
suficiente privind natura activităţii, condiţiile de desfăşurare sau orice element care implică asumarea 
responsabilităţii acestora. 

(2) Organizatorul are obligaţia de a asigura accesul la servicii medicale de specialitate pediatrică în vederea 
acordării asistenţei medicale, atunci când situaţia o impune, pe timpul desfăşurării activităţii în care sunt 
implicaţi copii. 

(3) În situaţia copilului neînsoţit de părinţi/reprezentantul legal, organizatorul este obligat să asigure 
menţinerea periodică a contactului cu aceştia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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(4) Organizatorul este obligat să asigure copiilor accesul la cabine, vestiare, spaţii igienico-sanitare şi spaţii 
de recreere şi odihnă, special destinate acestora.” 

 

Corelarea cu Legea nr. 272/2004 si legislatia secundară privind prevenirea si combaterea violentei asupra 

copilului 

Pe parcursul derulării activitătilor de voluntariat, tinerilor sub 18 ani trebuie să li se asigure protejarea 
drepturilor copilului. Dintre acestea, în corelare directă cu voluntariatul, au fost luate în considerare 
următoarele: nediscriminarea, dreptul la viată, dreptul la imagine si viată privată, dreptul la sănătate, 
dreptul la educatie, si protectia împotriva violentei.  

Promotorii de voluntariat trebuie să tină seama întocmai de prevederile de mai jos atunci când derulează 
activităti de voluntariat cu tineri (15-18 ani). De asemenea, Legea nr. 78/2014 nu face referire la aceste 
prevederi în mod expres. 

� Legea nr. 272/2004 

„ART. 6 Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

ART. 7 Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, 
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă 
etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau 
de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori 
ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie. 

ART. 27 (1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale. 

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la 
viaţă intimă, privată şi familială. 

(3) Participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe 
audiovizuale se poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al altui 
reprezentant legal. 

(4) Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de 
creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau 
private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor 
publice. 

ART. 46 (1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de 
a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui 
drept. 

ART. 51 (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. 

ART. 89 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei 
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ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de 
mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a 
infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate 
etc. 

(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja 
împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de 
rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă. 

(3) Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au 
suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă 
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

ART. 95 Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de 
natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea 
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile care asigură protecţia, 
îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, precum şi în orice altă instituţie 
publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

ART. 96 (1) Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are 
suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze 
serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei 
rază teritorială a fost identificat cazul respectiv. 

(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei direcţii generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul copilului, al cărui număr va fi adus 
la cunoştinţa publicului. 

ART. 98 În vederea asigurării respectării dreptului prevăzut la art. 89 alin. (1), direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului este obligată: 

a) să verifice şi să soluţioneze toate sesizările privind posibilele cazuri de abuz, neglijare, exploatare şi orice 
formă de violenţă asupra copilului; 

b) să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 11917, specializate pentru nevoile copiilor, victime ale 
abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului. 

ART. 99 Pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului, reprezentanţii direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor 
juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil. Pentru 
efectuarea acestor verificări, organele de poliţie au obligaţia să sprijine reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului. 

ART. 102 În cazul în care abuzul, neglijarea, exploatarea şi orice formă de violenţă asupra copilului a fost 
săvârşită de către persoane care, în baza unui raport juridic de muncă sau de altă natură, asigurau 

                                                 
17 Servicii de tip rezidențial, de tip familial și de zi 
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protecţia, creşterea, îngrijirea sau educaţia copilului, angajatorii au obligaţia să sesizeze de îndată organele 
de urmărire penală şi să dispună îndepărtarea persoanei respective de copiii aflaţi în grija sa. 

ART. 103  În instituţiile publice sau private, precum şi în serviciile de tip rezidenţial, publice sau private, care 
asigură protecţia, creşterea, îngrijirea sau educarea copiilor, este interzisă angajarea persoanei împotriva 
căreia a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea, cu intenţie, a unei 
infracţiuni.” 

Legat de dreptul la imagine si viată privată (art. 27), este important de mentionat Codul Civil: 

„Art. 73 Dreptul la propria imagine:    

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.    

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice 
mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile 
art. 75 rămân aplicabile. 

Art. 74 Atingeri aduse vieţii private sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri 
aduse vieţii private:  

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă18 sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui 
care o ocupă în mod legal;  

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în 
cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;  

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul 
acesteia;  

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod 
legal;  

e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;  

f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, 
personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;  

g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă 
medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, 
prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul 
autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei 
sau al persoanelor îndreptăţite;  

h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;  

i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor 
privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei 

                                                 
18 În cazul copiilor cu măsură de protecție în servicii rezidențiale, locuința este chiar centrul în care locuiesc pe perioada măsurii de protecție și unde se poate 
derula activitatea de voluntariat 
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sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.” 

 

 

� HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii 

„Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si notiunile de mai jos au următoarea semnificatie:  

b) munci periculoase - toate activitătile din sectoarele formal si informal, desfăsurate de către copil sau 
realizate prin implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor sau prin conditiile în care se exercită, 
dăunează sănătătii, securitătii, dezvoltării sau moralitătii copiilor, având următoarele caracteristici: se 
desfăsoară în sectoare economice periculoase sau în ocupatii periculoase în care munca copiilor este 
interzisă prin lege; au o frecventă, durată si/sau intensitate care împiedica frecventarea învătământului 
obligatoriu, participarea la programe de orientare sau de formare profesională aprobate de autoritatea 
competentă sau capacitatea copilului de a beneficia de instruire;  

c) munci intolerabile - activitătile desfăsurate de către copil sau realizate prin implicarea nemijlocită a 
copilului, care, prin natura lor sau conditiile în care se exercită, dăunează sănătătii, securitătii, dezvoltării 
sau moralitătii copiilor, si anume: toate formele de sclavie sau practicile similare - vânzarea de sau comertul 
cu copii, servitutea pentru datorii si munca de servitor - precum si munca fortata sau obligatorie, inclusiv 
recrutarea fortata sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate; utilizarea, 
recrutarea sau oferirea unui copil în scopul practicării prostitutiei, productiei de material pornografic sau de 
spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităti ilicite, mai 
ales pentru productia si traficul de stupefiante, asa cum le definesc conventiile internationale;  

d) sectorul formal - sectorul în care activitatea sau munca prestată de un copil pentru persoane juridice sau 
fizice se realizează în baza unei forme contractuale reglementate de lege corespunzător vârstei sale;  

e) sectorul informal - sectorul în care activitatea desfăsurata de un copil pentru persoane fizice se realizează 
fără o formă contractuală reglementată de lege, cum ar fi: activitătile domestice în gospodăriile proprii sau 
în alte gospodării, activitătile din agricultură, activitătile de pe stradă: spălatul geamurilor în intersectii, 
închirierea unui loc de parcare, distribuirea de pliante/reviste si altele asemenea, piete, gări si porturi, 
activitătile traditionale: topirea metalelor neferoase, fabricarea cărămizilor si altele;  

Art. 3. - Muncile periculoase pentru copii sunt determinate de următoarele criterii:  

a) expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;  

b) efectuarea de activităti sub pământ, sub apă, la înăltimi periculoase sau în spatii restrânse;  

c) efectuarea de activităti cu masini, materiale sau instrumente periculoase, care implică manipularea sau 
transportul unor greutăti;  

d) efectuarea de activităti într-un mediu în care copiii sunt expusi la actiunea unor substante, agenti sau 
proceduri periculoase ori în conditii de temperatură, umiditate, zgomot sau vibratii care le-ar prejudicia 
sănătatea si în alte conditii de aceeasi natură;  

e) efectuarea de activităti în conditii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau în timpul noptii, ori 
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pentru care copilul este retinut într-un mod nejustificat de către angajator si în alte conditii de aceeasi 
natură;  

f) efectuarea de activităti în locurile cu conditii deosebite sau speciale de muncă, stabilite potrivit legii;  

g) expunerea la riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;  

h) orice formă de muncă care, prin natura acesteia, contravine scopurilor si măsurilor luate în vederea 
frecventării obligatorii a unei forme de învătământ, potrivit legii.  

Art. 6. - (1) Toate cazurile de copii implicati în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci 
intolerabile si munci periculoase, se raportează obligatoriu la directia generală de asistentă socială si 
protectia copilului, care coordonează activitatea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si 
combaterea exploatării copiilor prin muncă si asigură monitorizarea acestor cazuri.  

(2) Compartimentul de interventie în situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie din cadrul directiei 
generale de asistentă socială si protectia copilului răspunde de evaluarea cazurilor si aprecierea muncilor în 
sectorul formal, desfăsurate în baza contractelor civile19, si a activitătilor din sectorul informal ca fiind 
munci periculoase, tinând cont de definitia prevăzută la art. 2, criteriile prevăzute la art. 3, lista prevăzută în 
anexa la prezenta hotărâre si metodologia prevăzută la alin. (4)20.  

(3) Directia generală de asistentă socială si protectia copilului evaluează cazurile de copii implicati în munci 
intolerabile si munci periculoase în vederea luării măsurilor care se impun si oferirii serviciilor necesare 
pentru copii si familiile acestora, în baza unui plan de reabilitare si/sau integrare socială21 ori, în cazul în 
care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protectie.  

Lista muncilor periculoase pentru copii din sectorul informal este prevăzută în anexa la HG nr. 867/2009. Ea 
contine o serie de munci comune cu cele mentionate pentru sectorul formal (HG nr. 600/2007) – agenti 
fizici, chimici, biologici si procedee, dar si munci periculoase pentru copii specifice sectorului informal, 
precum activităti/munci:  

• ce depăsesc capacitatea fizică a copilului, apreciată de medicul de familie;  

• ce depăsesc capacitatea psihologică a copilului, apreciată de psiholog;  

• în subteran, cariere de piatră, sare si altele asemenea;  

• care implică manipularea sau transportul unor greutăti peste limitele maxime admise prevăzute în 
tabel;  

• la înăltimi periculoase (peste 2 metri);  

• care presupun contactul cu obiecte/suprafete având temperatura crescută (peste +37 grade 
Celsius) sau scăzută (sub 0 grade Celsius);  

• în cazinouri, sexy-cluburi, sex-shopuri si altele asemenea;  

                                                 
19 Activitățile din domeniile prevăzute de HG nr. 75/2015 
20 Anexa 2 din HG nr. 49/2011 
21 Plan prevăzut pentru copiii victime ale violenței, conform HG nr. 49/2011, anexa 1 
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• pe stradă care expun copilul riscului de exploatare prin muncă sau sexuală si/sau de comitere de 
infractiuni;  

• în cimitire;  

• care presupun fabricarea băuturilor alcoolice, îmbutelierea si vânzarea alcoolului, în alte conditii 
decât cele stabilite de lege;  

• desfăsurate in conditii de vreme nefavorabile sau dezastre naturale;  

• care împiedică frecventarea unei forme de învătământ, potrivit legii.  

Muncile intolerabile si muncile periculoase reprezintă forme de violentă asupra copilului. 

� HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă 
multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie22 şi a 
Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituțională privind copiii exploatați şi aflați în 
situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 
români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state23 

HG nr. 49/2011 are o formă narativă, fapt pentru care corelarea cu voluntariatul tinerilor sub 18 ani este 
explicat mai jos la subcapitolul Protectia împotriva oricărei forme de violentă asupra copilului, care 
include extrase din cele două anexe, precum si corelarea cu celelalte acte normative în materie (HG nr. 
600/2007, HG nr. 867/2007 si HG nr. 75/2015). 

 

Rezumând prevederile mentionate mai sus la corelarea cu Legea nr. 272/2004 si legislatia secundară privind 
prevenirea si combaterea violentei asupra copilului, din perspectiva voluntariatului desfăsurat de tinerii sub 
18 ani, următoarele aspecte trebuie avute în vedere cu prioritate: 

 Nediscriminarea 

 Dreptul la viată  

 Dreptul la sănătate 

 Dreptul la educatie 

 Dreptul la imagine si la viata privată 

 Protectia împotriva oricărei forme de violentă 

 Nediscriminarea este cuprinsă ca principiu în Legea nr. 272/2004 (art. 6) în ceea ce-i priveste pe copii si 
pe părintii acestora/ reprezentantul lor legal, însă actul normativ de bază pentru toate persoanele este 
OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Art. 2 din OUG nr. 137/2000 precizează următoarele criterii de posibilă discriminare a persoanelor: „orice 

                                                 
22 Anexa 1 
23 Anexa 2 
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deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenentă la o categorie defavorizată, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a 
libertătilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si 
cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice”. 

Prin comparatie cu Legea nr. 272/2004, majoritatea criteriilor de discriminare sunt aceleasi, însă fiecare 
stipulează si criterii specifice: 

• Legea nr. 272/2004 precizează opinia politică, statutul la nastere sau statutul dobândit, dificultătile 
de formare si dezvoltare sau de alt gen 

• OUG nr. 137/2000 precizează vârsta, orientarea sexuală, bolile cronice necontagioase si HIV 

Potrivit art. 16 din OUG nr. 137/2000, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) „este 
autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control 
parlamentar si totodată garant al respectării si aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu 
legislatia internă în vigoare si cu documentele internationale la care România este parte”.  

Astfel, orice persoană, care ia la cunostintă de un act de discriminare, poate sesiza CNCD, iar acesta este 
obligat să investigheze si, după caz, să constate si să sanctioneze fapta de discriminare.  

Promotorii de voluntariat trebuie să cunoască consecințele discriminării, astfel încât să poată aplica 
principiul nediscriminării atât în recrutarea tinerilor voluntari, cât si în desfăsurarea activitătii de 
voluntariat. Discriminarea: 

• restricționează oportunitățile copilului şi generează durere şi suferință psihologică; 

• poate genera o serie de tulburări ale organismului, precum dureri de piept, probleme de stomac, 
dureri de cap şi insomnii. 

Nediscriminarea înseamnă crearea de oportunități egale pentru toți copiii şi luarea de măsuri speciale 
pentru unii copii, de exemplu pentru copiii provenind din medii dezavantajate sau copii cu dizabilităti. 

Exemple de combatere a discriminării24: 

• fiecare copil să fie tratat ca pe o individualitate şi respectat pentru ceea ce este; 

• evitarea utilizării unor exemple discriminatorii; 

• identificarea stereotipurilor şi prejudecăților proprii (profesionistilor);  

• reevaluarea metodelor de lucru şi adaptarea lor astfel încât să poată participa toți copiii; 

• luarea de atitudine atunci când un copil face o remarcă discriminatorie, chiar dacă aceasta este 
spusă în glumă; 

                                                 
24 Utile pentru tinerii voluntari, copiii cu vârsta sub 15 ani angrenați în activități similare voluntariatului și copiii beneficiari de voluntariat 
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• stabilirea de reguli împreună cu grupul de copii cu privire la interacțiune şi respect reciproc, astfel 
încât nimeni să nu rămână izolat. 

 Dreptul la viată este strâns legat de integritatea fizică a copilului pe parcursul desfăsurării activitătilor 
de voluntariat, de asigurarea sigurantei copilului si luarea măsurilor necesare pentru ca dezvoltarea sa - 
fizică, mentală, spirituală, morală, psihologică si socială -  să nu fie afectată.  

În acest context, promotorii de voluntariat trebuie să asigure conditii de sigurantă, de prevenire a tuturor 
pericolelor posibile, precum accidentele, incendiile, alte situatii care pot afecta integritatea si sănătatea 
copilului. În aceeasi categorie intră si însotitorul, acolo unde este cazul, care trebuie să se asigure că 
activitatea se desfăsoară în conditii optime pentru copil si să intervină atunci când este necesar.  

 Respectarea dreptului la sănătate se referă la următoarele aspecte importante pe parcursul 
desfăsurării activitătilor de voluntariat:  

a) tânărul voluntar este sănătos sau are o stare/ conditie de sănătate care permite efectuarea 
activitătii, iar acest lucru este probat de o adeverintă medicală si de un aviz psihologic; pentru 
marea majoritate a activitătilor, adeverinta medicală poate fi eliberată de medicul de familie, însă 
în cazul sportivilor, aceasta trebuie eliberată de medicul sportiv; 

b) supravegherea sănătătii tânărului voluntar pe parcursul desfăsurării activitătii; aici intervine rolul 
important al însotitorului, acolo unde este cazul, care trebuie să ia măsurile necesare în functie de 
situatia care poate interveni, de exemplu: supraveghează administrarea medicamentelor/ 
tratamentului prescris de medic, sună la 112 în caz de nevoie, anuntă părintii orice îmbolnăvire a 
copilului s.a.m.d.: 

c) notificarea promotorului de voluntariat atunci când tânărul voluntar este bolnav, neparticiparea la 
activitate si eventuala înlocuire temporară a acestuia.  

 Respectarea dreptului la educatie se referă atât la impactul derulării activitătii asupra educatiei 
formale a copilului, cât si la rolul educativ al activitătii în sine. Pentru a preveni afectarea frecventei 
scolare, a performantei si chiar a abandonului scolar, este important de analizat de la început, înainte 
de a se derula activitatea, o serie de aspecte corelate: 

� activitatea are loc în timpul orelor de curs sau în afara acestora; 

� activitatea are loc pe parcursul programului scolar sau al vacantelor; 

� copilul continuă să frecventeze scoala pe parcursul activitătii sau nu; 

� dacă copilul absentează, cum se asigură recuperarea orelor si cine anume o face (scoala, părintii, 
organizatorii) s.a. 

 Dreptul la imagine si la viata privată    

Într-o societate în care orice telefon mobil se poate folosi drept cameră foto, e important să ştim cum ne 
putem proteja imaginea si mai ales pe cea a copiilor.  

Legea nr. 272/2004 recunoaşte copilului dreptul la viața intimă, privată şi familială şi mai mult decât atât, 
sancționează orice acțiune care afectează imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, 
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familială sau privată (art.27). 

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual a instituit o serie de 
interdicții în ceea ce priveşte difuzarea unor imagini, fotografii, interviuri, declarații sau orice fel de 
informații care ar putea duce la identificarea copiilor în scopul asigurării dreptului copilului la protejarea 
imaginii sale publice şi a vieții sale intime, private şi familiale. 

Prevederile din Cod civil permit, de asemenea, protejarea imaginii de folosirea abuzivă. 

În cadrul voluntariatului, este nevoie a se cunoaste de către tinerii voluntari cum si în ce conditii se 
foloseste imaginea lor. Totodată, este nevoie de includerea unor astfel de informatii în pregătirea lor de 
voluntari, deoarece si ei pot înregistra imagini de la locul de desfăsurare a activitătii si e necesar a cunoaste 
cum se poate folosi legal această informatie. 

 Protectia împotriva oricărei forme de violentă asupra copilului este deosebit de importantă pe 
parcursul desfăsurării activitătilor similare voluntariatului.  

Atât copilul, cât si adultii implicati trebuie să cunoască un minim de informatie privind formele principale de 
violentă, care sunt situatiile de urgentă care se anuntă imediat, telefonic, la DGASPC si care sunt 
procedurile care trebuie urmate atunci când o situatie de acest gen are loc. Toate aceste informatii se 
regăsesc în anexa 1 a HG nr. 49/2011 si mai jos este redat un minim. 

„Violenta asupra copilului reprezintă un concept complex si integrator pentru diversele forme de abuz fizic, 
verbal, emotional, sexual, neglijare, exploatare economică/exploatare prin muncă, exploatare sexuală, 
răpire si/sau disparitie, migratie în situatii de risc, trafic, violenta prin internet etc, raportându-se la toate 
mediile cu care copilul se află în relatie: familie, institutii de învătământ, medicale, de protectie, medii de 
cercetare a infractiunilor si de reabilitare/ detentie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, 
comunitate etc. În functie de particularitătile comiterii actului violent, respectiv de raportul dintre agresor si 
copil, toate aceste forme de violenta asupra copilului pot fi subsumate următoarelor tipuri de violenta: 
violenta asupra propriei persoane, violenta interpersonală si violenta colectivă.” 

Principalele forme de violentă asupra copilului sunt următoarele: 

� abuz fizic: vătămare corporală 

� abuz emotional si/sau psihologic: umiliri, intimidări, amenintări, terorizări, restrângeri ale libertătii 
de actiune, denigrări, acuzatii nedrepte, discriminări, ridiculizări si alte atitudini ostile sau de 
respingere fată de copil 

� abuz sexual: contact fizic de natură sexuală, cu sau fără penetrare sexuală, molestarea sexuală, 
implicarea în actiuni obscene, căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relatii sexuale, 
mutilarea genitală, hărtuirea sexuală 

� neglijare: alimentară, vestimentară, a igienei, medicală, educatională, emotională, părăsirea 
copilului/ abandon 

� exploatarea sexuală: prostitutia, turismul sexual, comertul cu căsătorii (inclusiv prin postă), 
pornografia, striptease-ul 



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

� exploatarea prin muncă 

� traficul de copii 

Formele particulare de violentă nu sunt nici ele de neglijat, deoarece o serie dintre acestea au luat o 
amploare mare în ultimii ani: 

� Intoxicatii non-accidentale ale copilului 

� Sindromul copilului scuturat 

� Sindromul Munchausen prin transfer 

� Sindromul Stockholm 

� Violenta prin internet 

� Bullying-ul 

Adultii ar trebui să cunoască semnele si simptomele evocatoare de violentă asupra copilului: 

„- Tulburări de comportament (apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, 
fuga de acasă, furtul, consumul de alcool de droguri etc.) 
- Tulburări de somn (insomnii, somnolentă, somn agitat, cosmaruri etc.) 
- Tulburări de alimentatie (anorexie, bulimie) 
- Auto stigmatizare, autoculpabilizare 
- Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc.) 
- Enurezis, encoprezis; 
- Neglijentă în îndeplinirea sarcinilor si incapacitate de a respecta un program impus 
- Dificultăti în relationare si comunicare 
- Scăderea randamentului scolar, absenteism si abandon scolar 
- Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid 
- Persistenta unor senzatii olfactive sau cutanate obsedante 
- Modificarea rapidă a dispozitiei afective 

a) Semne evocatoare specifice abuzului fizic: 
- Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi etc.) 

b) Semne evocatoare specifice abuzului sexual: 
- Semne si simptome ale bolilor cu transmitere sexuală 
- Comportament sexual inadecvat vârstei etc. 
- Leziuni traumatice ale organelor genitale 
- Prezenta unei sarcini la o adolescentă (care nu declară tatăl) 
- Teama incontrolabilă de bărbati (în cazul fetelor) 

c) Semne evocatoare specifice neglijării grave: 
- Starea pielii (murdărie, excoriatii, dermite) 
- Stări de denutritie, de insuficientă ponderală, carente alimentare 
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- Hipotrofie statura-ponderală non organică 
- Lipsa dezvoltării limbajului, abilitătilor specifice vârstei” 

Telefonul copilului de la nivelul DGASPC ar trebui să fie cunoscut si să fie apelat în caz de urgentă: 

1) Viata copilului este în pericol. 

2) Copilul este grav rănit. 

3) Copilul a suferit un abuz sexual. 

4) Copilul sub vârsta de 8 ani este lăsat singur în casă. 

5) Copilul solicită de urgentă ajutorul. 

6) Copilul refuză să meargă acasă. 

7) Copilul este grav neglijat. 

8) Copilul este implicat în munci intolerabile. 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este procedura internă de semnalare atunci când activitatea 
se desfăsoară într-o institutie.  

„Orice institutie ai cărei angajati, în cursul ducerii la îndeplinire a sarcinilor de serviciu, au contact direct cu 
copiii trebuie să prevadă, la nivelul regulamentului de ordine interioară, în plus fată de procedurile de 
semnalare către autoritătile abilitate, procedura de semnalare internă a cazurilor de violenta asupra 
copilului, inclusiv procedurile disciplinare de investigare. 

O asemenea procedură este recomandabil să respecte următoarele principii: 

a) semnalarea către autoritătile abilitate să ia măsuri nu poate fi conditionată de parcurgerea 
procedurii interne/ ierarhice obisnuite; 

b) procedura internă nu trebuie să întârzie nejustificat sau excesiv semnalarea către autoritătile 
abilitate, să îngreuneze sau să împiedice colectarea probelor; 

c) procedura internă nu trebuie să excludă sau să interzică în vreun fel semnalarea către autoritătile 
abilitate; 

d) procedura internă trebuie să respecte principiile de lucru enuntate de prezenta metodologie-cadru si 
de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

e) în situatiile de urgentă, de pericol grav, semnalarea către autoritătile abilitate va fi efectuată 
înaintea oricărei proceduri interne atât pentru cazurile de violenta asupra copilului, cât si pentru 
cele de violentă în familie.” 

Practica relevă faptul că institutiile se opresc la procedura internă si nu mai semnalează la DGASPC desi este 
obligatoriu sau, în cazul serviciilor rezidentiale pentru copii, semnalarea la DGASPC nu declansează 
întotdeauna evaluarea si luarea măsurilor necesare potrivit legii. Acest fapt ridică problema insuficientei 
prevederilor actuale, posibil să fie nevoie de îmbunătătirea procedurilor, de exemplu, asigurarea că 
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semnalarea obligatorie are loc si implicit a managementului de caz, prin implicarea unei părti terte, 
independente atât fată de institutia unde a avut loc fapta, cât si de DGASPC. 

În afara informatiilor mentionate mai sus din anexa 1 a HG nr. 49/2011, este important ca activitătile 
desfăsurate de tinerii voluntari să aibă loc sub supervizare din partea unui adult. Pe de o parte este vorba 
despre supervizarea tânărului voluntar si pe de altă parte este vorba despre supervizarea colectivitătii de 
copii beneficiari. Titulatura persoanei care supervizează poate fi de supervizor sau însotitor, acesta din 
urmă fiind prevăzut de HG nr. 75/2015. 
Supervizorul poate asigura supravegherea unui anumit număr de tineri voluntari atunci când activitatea se 
desfăsoară în comunitate. În cazul în care activitatea vizează o colectivitate de copii/ persoane vulnerabile 
din comunitate (de exemplu, din căminele de bătrâni), supervizarea tânărului voluntar se poate realiza de 
un voluntar adult, respectiv activitatea cu colectivul să se desfăsoare în echipă. În aceste situatii, 
supervizorul ar trebui asigurat de promotorul de activitate pentru tinerii voluntari.  
Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească supervizorul si atributiile sale pot fi extrapolate din HG nr. 
75/2015. 
 

 

B1) Analiza activitătilor similare voluntariatului pe care le efectuează copiii cu vârsta sub 15 ani 

 

� Activitătile similare voluntariatului efectuate de copiii sub 15 ani  

Nr Activităti similare voluntariatului  Legislatie  

1 Activităti de participare a copiilor 

 

• Constitutia României 

• Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei 
ONU cu privire la drepturile copilului 

• Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului 

• HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei 
nationale pentru protectia si promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 
si a Planului operational pentru implementarea 
Strategiei nationale pentru protectia si 
promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016 

1a Participarea la Consiliul National al Elevilor si 
alte foruri reprezentative ale copiilor 

• Legea educatiei Nationale nr. 1/2011 

• OMENCS nr. 3838/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului National al Elevilor 

• Standardele minime obligatorii pentru serviciile 
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de tip rezidential pentru copii (ordinele ANPCA nr. 
21 si 27/2004) 

2 Activităti de tineret Legea tinerilor nr. 350/2006 

3 Activităti extrascolare  • Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

• OMECTS nr. 5567/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 
unitătilor care oferă activitate extrascolară 

• OMECTS nr. 4624/2015 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si 
functionare a unitătilor care oferă activitate 
extrascolară, aprobat prin Ordinul ministrului 
educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 
5.567/2011 - (Regulamentul privind organizarea si 
functionarea palatelor si cluburilor copiilor din 
27.07.2015) 

4 Activităti din domeniile cultural, artistic, 
sportiv, publicitar si de modeling 
(neremunerate) 

• HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării 
de către copii de activităti remunerate în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de 
modelling 

• Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 

5 Educatia de la egal la egal Programele „Școala altfel” aprobate prin ordin al 
ministrului educatiei în perioada 2011-2016 

6 Practica elevilor • Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si 
studentilor 

• OMECTS nr. 3539/2012 privind aprobarea 
contractului de pregătire practică a elevilor din 
învătământul profesional si tehnic 

 

1. Activităti de participare a copiilor 

Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC) a consacrat legal dreptul copiilor de a se exprima si 
de a-si face auzite opiniile, în toate chestiunile care îi afectează. Dintre cele 54 de articole, articolul 12 
statuează un angajament explicit în ce priveste obligativitatea ascultării si respectării opiniilor copiilor si 
tinerilor în toate chestiunile care le afectează vietile. Principiul ascultării copiilor si tinerilor a devenit 
sinonim cu termenul „participare", unul dintre cele patru drepturi identificate de Comitetul pentru 
Drepturile Copilului cu titlul de principiu general al CDC, relevant pentru toate aspectele legate de punerea 
în aplicare a Conventiei si interpretarea tuturor celorlalte articole. 
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Articolul 12 este în legătură cu toate celelalte articole din CDC si, în special, cu articolul 2 (dreptul la 
nediscriminare), articolul 3 (interesul superior al copilului), articolul 5 (îndrumare de către părinti si 
dezvoltare a capacitătilor copilului), articolul 6 (dreptul la viată, supravietuire si dezvoltare), articolul 13 
(dreptul la libertatea de exprimare), articolul 15 (dreptul la libertatea de asociere), articolul 14 (dreptul la 
libertatea de gândire, de constiintă si de religie) si articolul 17 (dreptul la informare)25. 

Drepturile copiilor statuate de CDC pot fi grupate în trei categorii26: 

1) Drepturi de protectie, care se referă la protectia împotriva oricăror forme de abuz fizic sau 
emotional, precum si împotriva oricăror forme de exploatare. 

2) Drepturi de dezvoltare, care se referă la disponibilitatea si accesul la toate tipurile de servicii de 
bază, precum educatia si serviciile de îngrijire medicală. 

3) Drepturi de participare, care se referă în principal la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care 
îl privesc. 

Drepturile de participare le permit copiilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveste viata lor. Acestea 
le oferă copiilor posibilitatea de a-si exprima părerile, de a discuta problemele pe care ei le consideră 
importante, precum si de a căuta si a primi informatii relevante pentru ei.  

Sub corolarul drepturilor de participare, potrivit Legii nr. 272/2004, copiii au dreptul: 

• să-si exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveste (art. 29); 

• să fie ascultati în toate procedurile care îi privesc (art. 29); 

• de a cere si de a primi orice informatie pertinentă, de a fi consultat, de a-si exprima opinia si de a fi 
informat asupra consecintelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum si 
asupra consecintelor oricărei decizii care îl priveste (art. 29); 

• la libertatea de exprimare (art. 28); 

• la libertatea de gândire, de constiintă si de religie (art. 30); 

• la libera asociere în structuri formale si informale, precum si libertatea de întrunire pasnică, în 
limitele prevăzute de lege (art. 31);  

• la protejarea imaginii lor publice si a vietii lor intime, private si familiale (art. 27); 

• să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor fundamentale (art. 34); 

• să conteste modalitătile si rezultatele evaluării si să se adreseze în acest sens conducerii unitătii de 
învătământ, în conditiile legii (art. 52); 

• în cazul copilului apartinând unei minorităti nationale, etnice, religioase sau lingvistice, dreptul la 
viată culturală proprie, la declararea apartenentei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale 

                                                 
25Manualul pentru implementarea CDC, UNICEF, ediție revizuită, 2004 și Recomandarea  Consiliului Europei (2012) 2   
26Manualele din cadrul campaniei „Drepturile Copilului sunt lege” - Programul Phare 2003 implementat de ANPDCA 
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religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alti membri ai comunitătii din care 
face parte (art. 32); 

• la împlinirea vârstei de 14 ani, dreptul de a cere încuviintarea instantei judecătoresti de a-si 
schimba felul învătăturii si al pregătirii profesionale (art. 51). 

Alături de Legea nr. 18/1990 si Legea nr. 272/2004, cadrul legal national care priveste dreptul la participare al 
copiilor cuprinde Constitutia României si Strategia natională pentru protectia si promovarea drepturilor 
copilului pentru perioada 2014 – 2020. 

Constitutia contine o referintă implicită cu privire la dreptul la participare al copilului peste 14 ani: 

„Art. 49 - Protectia copiilor si a tinerilor: (5) Autoritătile publice au obligatia să contribuie la asigurarea 
conditiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viata politică, socială, economică, culturală si sportivă a 
tării.” 

Conform Legii tinerilor nr. 350/2006, prin tânăr se întelege persoana cu vârsta cuprinsă între 14 si 35 de ani 
(art. 2 lit. a). 

Strategia natională pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020 include obiective si 
activităti explicite, care urmăresc încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

Recomandarea Consiliului Europei (2012) 2 defineste participarea copiilor ca fiind „indivizi sau grupuri de 
copii care au dreptul, mijloacele, spatiul, posibilitatea si, dacă este necesar, sprijinul de a-si exprima liber 
opiniile, de a fi ascultati si de a contribui în luarea deciziilor cu privire la problemele care îi afectează, 
acordând punctelor lor de vedere importanta cuvenită, în conformitate cu vârsta si maturitatea lor.” 

Participarea copiilor este un drept fundamental si reprezintă implicarea lor voluntară în chestiuni care îi 
privesc în mod direct sau indirect, indiferent de situatia lor socii-economică, de apartenenta la anumite 
grupuri defavorizate sau grupuri de risc. Acest lucru nu este posibil fără existenta unor conditii minime care 
să asigure un mediu favorabil implicării copiilor, un mediu în care acestia să se simtă ocrotiti si încurajati să-
si exprime în mod liber opiniile. Nu există o limită de vârstă impusă în exercitarea dreptului de a participa, 
este un drept care apartine oricărui copil care vrea să îsi exprime părerea cu privire la o problemă care îl 
priveste si care îi poate influenta viata. Copiii mai mici sau copiii cu dizabilităti pot avea dificultăti în 
exprimarea opiniilor lor, prin exprimare verbală, însă pot fi încurajati să o facă prin intermediul desenului, a 
creatiei literare, muzicale, a jocurilor. 

Participarea copiilor poate fi privită în patru contexte relevante27:  

a) În familie - fie familia nucleară (părinti si frati/ surori), adulti care îi cresc  sau familiile extinse 
(pentru copiii care trăiesc în grupuri familiale mai mari); 

b) La scoală - în contextul procesului de învătare în sala de clasă, în contextul activitătilor din scoală si 
din clasă (activităti scolare, recreationale, extra-curriculare) si în contextul conducerii/ guvernării scolii;  

c) În comunitate - accesul la si autonomia în spatiile publice (pentru joacă si recreere, în special), 
activităti comunitare si în general sentimentul de apartenentă la comunitate; 

                                                 
27Barometrul participării copiilor, Studiu pilot în județul Dolj, Romania, noiembrie - decembrie, 2014, Terre des Hommes. 
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d) În contextul serviciilor care le sunt adresate copiilor - servicii medicale, de asistentă socială, accesul 
la justitie. 

Din perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine în principal contextelor de la lit. 
c) mentionate anterior.  

1a. Consiliul National al Elevilor si alte foruri reprezentative ale copiilor 

Manualul pentru implementarea CDC mentionează o serie de modalităti prin care se realizează drepturile 
copilului la participare, unele dintre acestea fiind considerate bune practici: 

- Parlamentele copiilor din Peru28 

- Parlamentul tinerilor din Georgia29 

- Participarea copiilor la redactarea rapoartelor de tară (România30, Nepal) 

- Consiliul participativ si Consiliul elevului din Olanda31 

- Consiliile elevilor din Irlanda 

- Consiliile copiilor si tinerilor din cartiere, comune, departamente si regiuni din Franta32 

- Reteaua regională de televiziune a copiilor din Venezuela 

- Revistele scolare (Danemarca, Franta) si elevii jurnalisti din Peru 

Consiliul National al Elevilor (CNE) este singura structură reprezentativă a elevilor la nivel national în 
România. Nucleul CNE este Consiliul Școlar al Elevilor (CSE), constituit în fiecare unitate de învătământ 
preuniversitar. CSE functionează prin Adunarea Generală, alcătuită din reprezentantii claselor, si Biroul 
Executiv, format dintr-un presedinte, 1-3 vicepresedinti si un secretar. Orice elev poate alege si poate fi ales 
în cadrul CSE, prin votul universal al tuturor elevilor din unitatea de învătământ. 

Potrivit legii educatiei, deciziile majore în învătământul preuniversitar sunt luate prin consultarea CNE sau a 
altor asociatii reprezentative ale elevilor si prin consultarea obligatorie a structurilor asociative 
reprezentative ale părintilor, reprezentantilor mediului de afaceri, autoritătilor administratiei publice locale 
si ale societătii civile.  

Desi CNE este o structură care poate sprijini procesul de „împuternicire" a copiilor, în vederea exprimării 
opiniilor si participării la deciziile din sistemul educational, nivelul participării copiilor este încă problematic, 
structurile de reprezentare ale elevilor sunt încă în stadiu incipient de dezvoltare, rapoarte ale ONG33 
evidentiind deficiente în functionarea acestora sau constituirea lor artificială, fără ca acestea să aibă un rol 
în reprezentarea elevilor. Critică rămâne mai ales participarea elevilor la deciziile care îi afectează, la nivelul 

                                                 
28Inițiate în 1992, se organizează la nivel de clase școlare, urmate de nivelele ierarhic superioare până la nivel național. Scopul lor este de a promova drepturile 

copiilor și de a încuraja societatea civilă să le susțină activitățile 
29Inițiat în 2000, 50% au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani 
30Consiliul copiilor „Spune!” http://www.drepturilecopiilor.ro/spune/despre_spune.htm 
31Din 1992, înființate la nivelul școlii. Consiliul participativ include părinții și elevii școlii secundare (de la 13 ani în sus). Consiliul elevului reprezintă opiniile 

elevilor din școală 
32Inițiate în 1979, au ajuns la 650 ca număr în 1992 
33Salvați Copiii, FONPC, 2012. 



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

scolilor din mediul rural.34 

CSE comunică permanent cu consilierul educativ si este axat în principal pe proiecte menite să vină în 
sprijinul elevului din scoală. CSE desemnează reprezentanti în cadrul Consiliilor de Administratie si în alte 
Comisii scolare, precum Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitătii, Comisia de Combatere a Violentei în 
Școală s.a.m.d. Presedintii Consiliilor Școlare ale Elevilor formează Adunarea Generală a Consiliului 
Judetean al Elevilor (CJE).  

CJE asigură reprezentativitatea, prin participare la evenimente, campanii de informare, întâlniri cu diferiti 
actori ai sistemului de învătământ la nivel local si derularea de proiecte venite în sprijinul formării si 
informării elevului.  

CNE se axează preponderent pe reprezentativitate, participând la evenimente, initiind dezbateri publice, 
comunicând direct cu MENCS, dar si cu alti actori relevanti, în cadrul sistemului de învătământ. Peste 5.000 
de elevi detin functii de conducere în Consiliului Elevilor si coordonează structurile ce au menirea de face 
auzită vocea elevilor.  

Tot la nivel scolar există 3-5 departamente cu roluri bine definite, precum ,,Avocatul Elevului”, ,,Cultură, 
educatie si programe de tineret”, ,,Sportiv”, ,,Concursuri scolare si extrascolare” etc.  

În baza Regulamentului de organizare si functionare a CNE35, fiecare CSE (aprox. 1.200 în România) si 
fiecare CJE, respectiv Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti au obligatia de a avea în componenta lor un 
Departament al ,,Avocatului Elevului”, menit să se asigure de respectarea intereselor si a drepturilor 
elevului la nivelul respectiv. Avocatul Elevului reprezintă elevii în cadrul ,,Comisiei Avocatului Elevului”, 
comisie din care mai fac parte un profesor si un părinte. Comisia are ca scop identificarea punctelor slabe în 
cadrul informării elevului privind drepturile sale si întreprinderea de actiuni în sensul rezolvării acestora. 

Legislatia secundară din domeniul protectiei drepturilor copilului prevede faptul că, tinând seama de vârsta 
acestora, gradul lor de maturitate si tipul dizabilitătii si/sau a gradului de handicap, copiii trebuie încurajati 
să îsi organizeze un grup de reprezentare, numit „Consiliul Copiilor”

36, operational la nivelul mai multor 
servicii rezidentiale sau la nivel judetean. Consiliul este consultat periodic sau de câte ori este nevoie 
pentru luarea deciziilor care îi privesc pe toti copiii din serviciile rezidentiale. Participarea copiilor, prin 
intermediul Consiliului generează efecte, cum sunt: cresterea implicării copiilor în culegerea informatiilor 
referitoare la realitătile care îi privesc, precum si în identificarea problemelor care îi interesează; sporirea 
influentei copiilor asupra dezvoltării activitătii si optimizării centrelor de plasament; cresterea încrederii 
copiilor din centrele de plasament în autorităti si în propriile resurse; pozitivarea prejudecătilor si 
stereotipiilor privind copiii din serviciile de tip rezidential. 

Desi prevăzute de standardele pentru serviciile rezidentiale pentru copii, nu sunt informatii disponibile cu 
privire la numărul si functionarea consiliilor copiilor la nivel national. 

Legea nu prevede o structură anume a copiilor si tinerilor prin care ANPDCA să consulte copiii, însă, 
începând cu anul 2015, ANPDCA a încheiat un protocol cu CNE în sensul implicării acestuia în luarea 

                                                 
34Raport național privind testarea Instrumentului CoE de evaluare a respectării dreptului copilului la participare, 2015 
35OMENCS nr. 3838/2016 
36Ordinele secretarului de stat al ANPCA nr. 21/2004 și 27/2004 
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deciziilor care privesc copiii la nivel national, precum si în proiecte din domeniul drepturilor copilului. 

Alte exemple de foruri reprezentative ale copiilor si tinerilor din România sunt: 

� Forumul National al Copiilor este un eveniment de traditie organizat de Salvati Copiii România, prin 
care vocea copiilor este adusă în prim-plan si instituită ca partener de dialog al autoritătilor 
decidente. Evenimentul a fost initiat în anul 2000 si este un exemplu de bune practici pentru alte 
organizatii si institutii care promovează dreptul copiilor la participare. De asemenea, acest 
eveniment anual a fost prezentat si Comisiei Europene ca instrument de consultare a copiilor 
cetăteni europeni. Forumul are rolul de a sprijini copiii să se organizeze pentru a-si exprima nevoile 
si cererile cele mai stringente către autorităti, precum si de a-si exersa dreptul la opinie si 
participare37. 

� Consiliul consultativ al copiilor organizat de World Vision începând cu anul 2012 reprezintă vocea a 
peste 40.000 de copii din comunitătile rurale din judetele în care World Vision îsi desfăsoară 
activitatea (Cluj, Dolj, Ialomita, Vaslui si Vâlcea). Rolul lui este acela de a transmite principalele 
probleme cu care se confruntă copiii si a propune solutii pentru rezolvarea lor38. 

� „Parlamentul Tinerilor” - un proiect sustinut de Primăria sectorului 2 Bucuresti, care are o vechime 
de peste 10 ani si prin care copiii si tinerii din liceele din sectorul 2 participă într-o structură menită 
să comunice, să propună si să actioneze împreună cu alti copii si tineri, în activităti, proiecte, 
programe ce încurajează participarea copiilor si realizarea drepturilor lor39. 

Din perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine forurile de reprezentare a 
copiilor. 

 2. Activităti de tineret  

Conform Legii tinerilor nr. 350/2006, prin activitate de tineret se întelege „orice formă  de actiune 
organizată în scopul îmbunătătirii conditiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform 
necesitătilor si aspiratiilor acestora” (art. 2). 

Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să sprijine activitatea de tineret si să 
asigure cadrul adecvat de desfăsurare a acesteia la nivel national si local (art. 3). Directiile judetene pentru 
sport si tineret – servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) - colaborează 
cu autoritătile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea activitătilor de tineret (art. 7). 

Legea prevede si înfiintarea Consiliului National al Tineretului, iar pe baza Legii nr. 351/2006, s-a înfiintat 
Consiliul Tineretului din România (CTR), care reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme 
de tineret în raport cu autoritătile si institutiile publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru 
tineret40. 

CTR este platforma de tineret recunoscută ca fiind structura membră din România în cadrul Forumului 
European al Tineretului, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european cu sediul la Bruxelles, 

                                                 
37 https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului/participarea-copiilor 
38 https://blog.worldvision.ro/category/consiliul-consultativ-al-copiilor/ 
39 Raport național privind testarea Instrumentului CoE de evaluare a respectării dreptului copilului la participare, 2015 
40 http://mts.ro/despre-noi/legislatie/acte-normative-in-vigoare/consiliul-tineretului-din-romania/ 
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principalul partener de dialog al Comisiei Europene, Consiliului Europei si al Organizatiei Natiunilor Unite în 
elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european si international.  

Scopul principal al CTR este de a actiona pentru apărarea si promovarea drepturilor tinerilor si pentru 
cresterea participării active a tinerilor români din tară si din străinătate la viata comunitătilor în care acestia 
activează, precum si de a sustine si promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, 
national, european si international. 

Desi definitia tinerilor presupune un minim de vârstă de 14 în ani, în cadrul CTR la nivel de reprezentare 
sunt doar tineri peste 18 ani. 

Revenind la programele de tineret derulate de MTS, acestea se aprobă anual prin ordin al ministrului si 
acestea sunt de regulă următoarele41:  

a) Centre de tineret  

b) Sustinerea actiunilor de tineret 

c) Cercetare socială în domeniul tineretului 

d) Actiuni studentesti 

Din perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine de interes primele două 
programe. Al treilea program nu cuprinde activităti similare voluntariatului, iar ultimul program se 
adresează în mod evident tinerilor peste 18 ani. 

a) Potrivit documentului programatic al MTS, activitătile organizate si serviciile oferite în centre se 
adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 si 35 ani, fără nicio discriminare, sunt gratuite, accesibile si 
orientate către nevoile tinerilor. La nivelul anului 2018, erau functionale 36 de centre de tineret, 32 în 
mediul urban si 4 în mediul rural. Din cadrul activitătilor din centre, voluntariatul face parte dintre acestea, 
iar cele similare pentru copiii cu vârsta sub 15 ani se subsumează educatiei non-formale (activităti sportive, 
social-culturale, întâlniri tematice, târguri, campanii, schimburi de experientă). 

b) Prin intermediul celui de-al doilea program, MTS sustine actiunile proprii si în parteneriat, proiectele 
ONG-urilor si ale directiilor pentru sport si tineret. Actiunile derulate de MTS vizează participarea tinerilor 
sub toate aspectele (economică, civică, culturală), precum si oferirea de oportunităti de petrecere a 
timpului liber într-o manieră educativ-nonformală care să contribuie la atenuarea factorilor de risc care 
conduc la marginalizarea si excluderea socială a tinerilor. 

În ceea ce priveste activitătile de tineret de la nivel judetean, o simplă anchetă pe internet a site-urilor 
directiilor judetene relevă o angajare mai mare de personal la nivel de sport, de activităti si de evenimente 
decât în zona tineretului42. Acest fapt a fost consemnat si în cadrul proiectului UNICEF adresat 
adolescentilor, în cadrul căruia s-au deschis câteva centre pentru adolescenti în parteneriat public-privat 
începând cu anul 2015 (Cluj, Iasi, Constanta, Bacău si sectorul 4) tocmai pentru a întări capacitatea 
autoritătilor publice locale în acest domeniu. Principalele activităti desfăsurate de aceste centre sunt 

                                                 
41 http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Tineretului%20si%20Sportului.pdf 
42 9 direcții județene furnizează informații despre numărul angajaților, respectiv 16 consilieri de tineret și 25 consilieri de sport. Restul direcțiilor județene (din 41) 

nu au site funcțional sau nu furnizează acest tip de informație. 
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informarea, oportunităti de dezvoltare si servicii de consiliere, în special pentru adolescentii apartinând 
unor grupuri vulnerabile. 

3. Activităti extrascolare 

Activitătile extrascolare se circumscriu educatiei non-formale. Uneori sunt confundate cu activitătile 
extracurriculare, însă acestea se circumscriu educatiei formale43. În timp ce activitătile extracurriculare pun 
accent pe informatie, activitătile extrascolare pun accent pentru dezvoltarea capacitătilor practice, pe 
interese si dorinte. 

Desi nu fac obiectul analizei prezente, vor fi prezentate mai jos câteva informatii despre activitătile 
extracurriculare pentru a face mai usoară diferentierea lor de activitătile extrascolare.  

Activitătile extracurriculare reprezintă ansamblul activitătilor academice, sportive, artistice etc., care se 
organizează la nivelul unitătii de învătământ, suplimentar fată de disciplinele din planurile-cadru de 
învătământ si din curriculumul la decizia scolii. Aceste activităti pot fi realizate si în afara scolii, dar sub 
tutela acesteia sau în colaborare. Scopul lor este de a completa formarea personalitătii elevului asigurată 
de educatia formală sau de a dezvolta aspecte particulare ale personalitătii acestuia44. 

Înainte de a trece în revistă informatiile necesare referitoare la activitătile extrascolare este necesară 
clarificarea celor două concepte referitoare la educatia formală si non-formală. Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011 face distinctia între învătarea în context formal si non-formal (art. 330): 

„(2) Învătarea în context formal reprezintă o învătare organizată si structurată, care se realizează într-un 
cadru institutionalizat si se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învătare are 
asociate obiective, durate si resurse, depinde de vointa celui care învată si se finalizează cu certificarea 
institutionalizată a cunostintelor si competentelor dobândite. 

(3) Învătarea în contexte non formale este considerată ca fiind învătarea integrată în cadrul unor activităti 
planificate, cu obiective de învătare, care nu urmează în mod explicit un curriculum si poate diferi ca 
durată. Acest tip de învătare depinde de intentia celui care învată si nu conduce în mod automat la 
certificarea cunostintelor si competentelor dobândite. 

Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor care oferă activitate extrascolară45 precizează că 
educatia non-formală este parte integrantă a sistemului national de învătământ, iar scopul acesteia este 
dezvoltarea si diversificarea competentelor-cheie si formarea competentelor specifice în functie de 
domeniul si profilul activitătii extrascolare (art. 2 si 4). 

Activitătile extrascolare se desfăsoară în afara orelor de curs în cadrul unitătilor de învătământ 
preuniversitar de stat sau private, în palate si cluburi ale copiilor, în tabere scolare, în baze sportive, 
turistice si de agrement sau în alte unităti acreditate în acest domeniu (art. 5 si 6). Unitătile acreditate, 
altele decât cele care apartin sistemului educational, sunt precizate de legea educatiei: centre de îngrijire si 
protectie a copilului, locul de muncă, institutii culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, 

                                                 
43https://forum.didactic.ro/activitati-extracurriculare-definitie-t15697.html 
44http://www.academia.edu/4799496/Activitati_extracurriculare_-forme_si_continuturi 
45 OMECTS nr. 5567/2011 
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centre de documentare, cinematografe, case de cultură, precum si asociatii profesionale, culturale, 
sindicate, organizatii nonguvernamentale (art. 331). 

Modalitătile de derulare a activitătilor extrascolare în cadrul cluburilor si palatelor copiilor cuprind cursuri, 
simpozioane, ateliere de lucru, cercuri s.a. pe tematici de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, 
sportive, digitale, civice, antreprenoriale etc. Activitatea didactică se desfăsoară în săli de cercuri, ateliere, 
cabinete, laboratoare, săli de sport, baze sportive, parcuri scoală, cartodromuri, poligoane, grădini 
botanice, sere, pârtii de schi, ateliere deschise, tabere. O parte dintre activităti pot fi atestate prin 
certificare a competentelor. 

În cadrul cluburilor si palatelor copiilor activitatea este structurată la fel ca în cazul educatiei formale, cu 
profesori, norme si clase, cu un anumit număr de copii per grupă, în functie de tipul activitătii (muzică, 
teatru etc.) sau performanta copiilor (începători/ avansati). 

În cadrul celorlalte unităti acreditate, printre tematicile mentionate anterior, se numără si voluntariatul. 
Totodată, activitatea nu este neapărat de tip didactic, putând consta în proiecte si programe educative, 
concursuri, festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale de elevi, excursii, serbări, expeditii, scoli, 
tabere si caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise 
etc. 

Un alt aspect care trebuie amintit si luat în discutie este educatia informală, deoarece în derularea 
diverselor activităti similare voluntariatului, contextul de învătare este comun acestor activităti, iar 
educatia se poate realiza pe cale non-formală sau informală. Definitia si institutiile în care poate avea loc 
educatia informală sunt precizate de legea educatiei (art. 330-331): 

„Art. 330 (4) Învătarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activităti zilnice legate de muncă, 
mediul familial, timpul liber si nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei 
ori sprijinului pentru învătare. Acest tip de învătare nu este dependent de intentia celui care învată si nu 
conduce în mod automat la certificarea cunostintelor si competentelor dobândite.” 

„Art. 331 (3) Institutiile sau organizatiile în care se realizează învătarea în contexte informale sunt institutiile 
si organizatiile prevăzute la alin. (1) si (2). Învătarea informală este, adesea, neintentionată si 
neconstientizată si se poate produce atunci când copiii, tinerii si adultii desfăsoară activităti în familie, la 
locul de muncă, în comunitate, în retele sociale, când se angajează în activităti de voluntariat, sportive ori 
culturale sau altele asemenea.” 

Din perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine activitătile extrascolare 
realizate sub alte forme decât cursurile si prin intermediul cărora copiii participă la viata comunitătii. 

4. Activităti din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling (neremunerate!) 

Activitătile remunerate din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling sunt mentionate de 
HG nr. 75/2015. Activitătile neremunerate din aceste domenii sunt fie practic identice, iar copiii primesc 
premii în loc de bani, fără a avea un contract la bază, fie similare, ca manifestare a dreptului la participare 
sau ca parte a activitătilor extrascolare. 

Activitătile din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling practicate de copii au fost 
enumerate la scurta prezentare a HG nr. 75/2015 mentionată mai sus în textul prezent. 
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Câteva clarificări conceptuale sunt necesare referitoare la sport. Legea educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000 precizează tipurile de activităti din acest domeniu, respectiv:  

� educatia fizică scolară – disciplină obligatorie în planul-cadru de învătământ 

� sportul scolar si universitar – în cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare 

� educatia fizică militară – disciplină obligatorie în planul-cadru de învătământ corespunzător 

� educatia fizică profesională – pentru dezvoltarea si mentinerea conditiei fizice în anumite domenii 

� educatie fizică practicată cu scop profilactic si terapeutic 

� sportul pentru toti – pentru mentinerea sănătătii, recreere si socializare; organizat de autoritătile 
publice centrale si locale si de ONG-uri; MTS derulează programul national „Sportul pentru toti” 

� programul national „Redescoperă oina” 

� sportul de performantă – practicat de sportivii de performantă amatori sau profesionisti; sportivii 
profesionisti sunt legitimati de cluburile sportive, cu care încheie un contract (de muncă sau în baza 
Codului civil); se supune regulamentelor federatiilor sportive nationale si internationale; 
legitimarea si transferul sportivilor se află în competenta federatiilor sportive nationale, a ligilor 
profesioniste si a asociatiilor sportive, pe ramuri de sport (judetene si a municipiului Bucuresti) 

Definitia sportivilor de performantă este de retinut: „persoanele care practică sistematic si organizat 
sportul si participă în competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepăsire sau 
record” (art. 13) 

Organizatorii activitătilor din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling pot fi autoritătile 
administratiei publice centrale si locale, institutiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv 
unitătile de învătământ, precum si ONG-urile, companiile private, televiziunile, cluburile sportive s.a. 

Toate activitătile din aceste domenii, remunerate sau nu, ar trebui să respecte aceleasi conditii prevăzute 
de HG nr. 75/2015 pentru a preveni transformarea lor în munci periculoase (art. 4). 

Totodată, copiii care participă la aceste activităti trebuie să fie acompaniati de un însotitor, care poate fi 
părintele/ reprezentantul legal, o persoană numită de acesta sau asigurată de organizator, cu atributii clar 
definite. În plus, însotitorii asigurati de organizatori trebuie să îndeplinească niste cerinte minime (art. 5-7).  

Organizatorii, la rândul lor, trebuie să asigure niste conditii minime de desfăsurare a activitătii si de 
protejare a sănătătii copiilor.  

Din perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine: 

a) Activitătile identice cu cele prevăzute de HG nr. 75/2015, însă neremunerate 

b) Activitătile similare cu cele prevăzute de HG nr. 75/2015, ca manifestare a dreptului la participare 
sau ca parte a activitătilor extrascolare – corelat cu cele mentionate la punctele 1 si 3 ale analizei. 

5. Educatia de la egal la egal 

Educatia de la egal la egal, desi practicată în sistemul educational, mai ales în activitătile extrascolare, nu 
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este definită de legislatia din acest domeniu. 

În literatura de specialitate, peer education înseamnă educatie între egali sau educatie de la egal  la egal. 

Educatia de la egal la egal poate fi definită ca fiind un proces prin care tinerii bine instruiti si motivati 
desfăsoară activităti educationale organizate, informale cu semenii lor (persoane asemănătoare cu ei ca 
vârstă, context social, experientă, interese), pe parcursul unei perioade de timp, cu scopul dezvoltării de 
cunostinte, abilităti, atitudini, conceptii, deprinderi, responsabilităti46.  

Educatia de la egal la egal se poate desfăsura în grupuri sociale diferite (scoală, biserică, cluburi, stradă, în 
adăposturi pentru persoane defavorizate etc.), în orice loc în care se adună persoane apartinând unui grup 
bazat pe vârstă, gen, orientare sexuală, ocupatie, interese, statut socii-economic etc. si nu se referă doar la 
tineri. 

Practic, educatia „de la egal la egal” este procesul prin care copiii si tinerii învată de la copii si tineri. 
Educator de la egal la egal poate fi oricine care învată de la prietenii săi si transmite cunostintele sale 
grupului de semeni. Educatorii de la egal la egal sunt de aceeasi vârstă cu participantii, au acelasi stil de 
viată, cultură, etc. Copiii si tinerii găsesc experienta de a fi educator de la egal la egal provocatoare, 
interesantă, responsabilă si plăcută.  

Educatia de la egal la egal are mai multe semnificatii: este o cale de a face ceva si de a fi cineva în această 
lume. De exemplu, educatorul de la egal la egal ar putea să vorbească unui prieten despre drepturile 
omului si să-i învete cum ar putea să si le apere. De ce educatie de la egal la egal a fost recunoscută ca o 
metodă eficientă în promovarea unui comportament de viată sănătos. De ce? În general oamenii au 
tendinta să se comporte ca si semenii lor. Acest principiu se referă si la tineri. Este mult mai probabil ca ei 
vor asculta o informatie venită de la cei de-o vârstă cu ei decât de la adulti. Pentru multi copii, tineri, sau 
persoane din categorii defavorizate, semenii sunt acei care le influentează valorile si comportamentul. 
Educatorul asigură un mediu informal de comunicare. El comunică la egal cu toti participantii, este la fel ca 
si ceilalti, este parte a grupului.  

Principiile educatiei de la egal la egal: 

a) Se centrează pe beneficiari si are la bază individualizarea – Programele de educatie de la egal la egal 
sunt concepute pentru un anumit grup socii-cultural, grup care are valori si nevoi specifice si care 
este implicat încă din faza de elaborare a proiectului/programului.  

b) Presupune încredere si suport – Programele de educatie de la egal la egal valorifică faptul că nivelul 
de încredere si sigurantă este crescut în grupurile „egale” ca vârstă, experientă, mediu de 
provenientă etc. si că opiniile liderului informal sunt mai repede ascultate si acceptate. 

c) Valorifică experienta având la bază modelul învătării experientele – Programele de educatie de la 
egal la egal au aceleasi caracteristici ca învătarea experimentală (o structură flexibilă a activitătilor 
de învătare în grup si exercitii similare experientelor din viată; formatorul are ca principală functie 

                                                 
46Metodologie de lucru în Centrele de Tineret pentru reducerea vulnerabilității la trafic şi reintegrarea copiilor victime ale traficului – proiect Educația de la egal la 
egal, derulat de Alternative Sociale Iași și finanțat de ILO-IPEC, 2006 
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crearea unui mediu propice învătării (stimulativ, eficient, relevant); participantii îsi conduc 
învătarea individual si îsi asumă responsabilitatea pentru asta). 

d) Se bazează pe dezvoltare si auto-dezvoltare – Programele de educatie de la egal la egal îsi propun 
dezvoltarea responsabilitătii si de abilităti pentru adoptarea de către beneficiari a unor 
comportamente sigure, prosociale.  

e) Completează programele educatiei formale – Programele de educatie de la egal la egal trebuie 
concepute ca parte a strategiei educationale de prevenire a comportamentelor de risc. 

Ce abilităti sunt necesare unui educator de la egal la egal? 

� Să comunice eficient 

� Să ofere feedback pozitiv 

� Să negocieze sau să rezolve conflictele apărute 

� Să îsi motiveze colegii 

� Să poată derula meditatii pentru recuperare scolară 

� Să fie calm în situatii emotionale dificile 

Sunt mentionati 7 pasi în realizarea unui program de educatie de la egal la egal: 

1) Evaluarea nevoilor tinerilor - presupune, în primul rând, stabilirea grupului tintă si zona de actiune.  

• Definirea grupului tintă trebuie să cuprindă date referitoare la gen, vârstă, nivel de educatie, zonă 
de provenientă, apartenenta la grupuri dezavantajate, istorie de abuz sau trafic etc.  

• Participarea tinerilor la această evaluare este deosebit de importantă deoarece numai cu ajutorul 
opiniilor lor putem stabili clar si corect asteptările si restul programului. 

2) Stabilirea scopurilor, obiectivelor  

• Scopul reflectă nevoile grupului tintă asupra căruia ne-am orientat si descriu schimbări generale 
dorite a se întâmpla într-un termen mai lung. 

• Obiectivele  descriu în detaliu sau în amănunt cum se vor obtine schimbările prevăzute în scop si se 
stabilesc pe termen mai scurt, clarificând directiile de actiune ale programului. 

3) Stabilirea strategiilor – presupune alegerea metodelor si tehnicilor de lucru si de evaluare si a resurselor 
de timp, spatiu, umane, materiale, tehnice, financiare. Tot în această etapă se stabilesc si modalitătile de 
recompensare si motivare a educatorilor de la egal la egal, precum si modalitătile de sustinere si continuare 
a programului în viitor.  

4) Realizarea planului de lucru – presupune stabilirea obiectivelor, a activitătilor per obiectiv, termenele de 
realizare, resursele existente si necesare, persoanele responsabile si rezultatele asteptate. 

5) Recrutarea, selectarea si pregătirea educatorilor de la egal la egal 
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• Recrutarea educatorilor de la egal la egal trebuie făcută tot cu participarea tinerilor (eventual alti 
educatori de acest gen) deoarece acestia cunosc cel mai bine modalitătile în care pot fi abordati 
eficient tinerii interesati să devină educatori de la egal la egal. Exemple de modalităti de recrutare: 
tineri din grupul tintă care doresc să meargă să prezinte programul celorlalti tineri, copii sau tineri 
care vor merge în scoli, centre de tineret si în alte locuri frecventate de tineri pentru a le vorbi 
despre program, distribuirea de pliante si brosuri care promovează programul de educatie de la 
egal la egal, prin intermediul mass-media sau al profesorilor etc.  

• Selectarea educatorilor de la egal la egal se realizează după criterii stabilite în functie de activitătile 
programului. Se recomandă selectarea unui număr mai mare de tineri pentru că nu toti cei care vor 
participa la formare vor fi si interesati să activeze în cadrul programului. Posibile criterii de selectie: 
aceeasi vârstă/ etnie/ provenientă socială/ educatie cu membrii grupului tintă; abilităti de 
comunicare, dinamism, creativitate, interes fată de program, deschidere fată de diferente etc.  

• Pregătirea educatorilor de la egal la egal se va face în cadrul unui seminar de formare pe 
problematica abordată în program în care vor fi exersate abilitătile si deprinderile necesare în 
activitătile de educatie de la egal la egal.  

6) Implementarea programului – realizarea programului de activităti, realizarea materialelor educative si de 
promovare, derularea activitătilor  

• Programul de activităti trebuie să fie realizat de către echipa de educatori de la egal la egal 
împreună cu coordonatorul programului în strânsă legătură cu scopul si obiectivele programului si 
particularizat în functie de realitatea grupului tintă.  

• Realizarea materialelor educative si de promovare – fluturasi, postere, afise, brosuri, planse, casete 
audio sau video, CD-uri etc. Toate aceste materiale trebuie concepute si realizate cu educatorii de 
la egal la egal pentru că trebuie adaptate beneficiarilor programului (în functie de vârstă, gen, etnie, 
cultură, nevoi, nivel de educatie etc.)  

• Derularea activitătilor programului se va face după un program bine stabilit care trebuie corelat cu 
celelalte programe care se derulează în comunitate. Programele de educatie de la egal la egal nu 
functionează izolat, ci completează si se sprijină pe alte programe similare. Numai astfel se poate 
evita duplicarea serviciilor si se poate obtine o retea de referire. 

7) Monitorizarea si Evaluarea – reprezintă pasul esential pentru a ne asigura că programul de educatie de la 
egal la egal s-a derulat conform planului, răspunzând asteptărilor beneficiarilor si pentru a putea să 
adaptăm noile planuri la noi nevoi identificate. Presupun 3 niveluri: supervizarea educatorilor de la egal la 
egal, monitorizarea activitătilor si evaluarea rezultatelor programului de educatie de la egal la egal. 

Exemple de activităti în educatia de la egal la egal: 

� Activităti organizate cu elevi/tineri în scoală utilizând tehnici interactive ca: jocul de rol, scenete, 
mini-anchete bazate pe chestionar etc;  

� Scenete sau secvente de teatru urmate de discutii; teatrul după scenarii consacrate sau după 
propriile scenarii; 
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� Discutii informale în centre pentru persoane defavorizate, discutii cu caracter informativ si 
preventiv; 

� Discutii pe probleme de viată pentru prevenirea unor situatii de risc (pot avea loc în orice spatiu 
diferit de scoală –  parcuri, centre de zi, adăposturi etc.); 

� Activitătile muzicale - spectacole, serate scolare sau la târguri, trupe muzicale;  

� Activitătile sportive - lupte martiale, gimnastică, gimnastică sportivă, baschetbal sau fotbal; 

� Arta de stradă (Street art) - Break dance si Street dance, graffitti, muzica de stradă, skateboarding, 
rollerbladingl sau teatrul de stradă; 

� Multimedia - computerul, arta video, radioul, fotografia sunt foarte atractive pentru tineri;  

� Seri tematice - cu o persoană „deosebită", care posedă o deprindere/ un hobby neobisnuit si care 
va vorbi grupului despre capacitătile sale: dansuri traditionale, sculptură în lemn, cântatul la un 
instrument, prezentarea unei tinute vestimentare traditionale; 

� Filme si clipuri - urmărirea filmelor sau crearea de filme sau clipuri  

Un exemplu de pachet educational folosit în educatia de la egal la egal este SCREAM – realizat de ILO-IPEC. 
SCREAM contine exercitii atractive pentru copii care tine de educatie, artă si mass media, prin care acestia 
învată despre prevenirea si combaterea exploatării prin muncă. Exemple de exercitii: colaj, documentare, 
asociere de imagini, dezbatere pe extrase din presă, interviuri si anchete, redactarea de scrisori, desen, 
schitarea de portrete, fotografiere, jocul de rol, exercitii de teatru, concursuri de creatie artistică, inclusiv 
povesti, poezii, dezbatere publică, redactarea unui comunicat de presă, interviu la radio si tv, redactarea 
unui scenariu, punerea în scenă a unui spectacol, activităti de constientizare în comunitate. 

Educatia este vârful de lance al oricărui program durabil care vizează schimbarea comportamentelor si 
atitudinilor. Este, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente moduri de a mobiliza sectoare cheie ale 
societătii si mai ales tinerii, care sunt deosebit de receptivi la noile idei si initiative. Prin metode didactice 
creative si inovatoare, SCREAM vizează informarea tinerilor despre lumea în care trăiesc si nedreptătile încă 
existente, cu accent pe exploatarea copiilor prin muncă, astfel încât ei să poată vorbi la rândul lor în numele 
copiilor care muncesc (educatia de la egal la egal). Mijloacele vizuale au un impact deosebit asupra tinerilor, 
iar dintre acestea teatrul s-a dovedit a fi un instrument puternic în educatia de la egal la egal. Teatrul 
vorbeste un limbaj universal care trece peste toate barierele geografice si culturale, fiind utilizat de-a lungul 
istoriei ca vehicul al criticii sociale. Prin urmare, SCREAM promovează teatrul ca unul dintre mijloacele cele 
mai adecvate de a-si explora sentimentele, a le exprima si transmite sub forma unui mesaj emotionant 
comunitătii. 

Singura mentiune legislativă referitoare la educatia de la egal la egal este inclusă în descrierea programului 
national „Școala altfel” din structura anului scolar aprobată anual în perioada 2011-2015. Începând cu anul 
2017, structura anului scolar nu mai include în anexă descrierea acestui program.  
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OMECS nr. 4496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 prevede „peer-education” printre 
modalitătile de organizare a activitătilor din cadrul programului. 

„Tipurile de activităti care pot fi organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să stii mai multe, să fii mai 
bun!" pot include: 

- activităti culturale; 

- activităti tehnico-stiintifice; 

- activităti sportive; 

- activităti de educatie pentru cetătenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv 
voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relatii si comunicare etc.); 

- activităti de educatie pentru sănătate si stil de viată sănătos (inclusiv referitoare la dependenta de 
calculator, siguranta pe internet etc.); 

- activităti de educatie ecologică si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea 
energiei, energie alternativă etc.); 

- activităti de educatie rutieră, PSI, educatie pentru reactii corecte în situatii de urgentă etc.; 

- altele. 

Aceste activităti se vor organiza sub diferite forme, de exemplu: 

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educatie media si cinematografică; 

- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitătii sau al judetului; 

- mese rotunde, dezbateri; 

- activităti de voluntariat sau de interes comunitar; 

- campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincventei juvenile/ de prevenire a traficului 
de persoane etc.; 

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

- peer-education; 

- schimburi de experientă; 

- vizite de studii; 

- tabere/scoli de creatie sau de cercetare; 

- parteneriate educationale si tematice la nivel de unităti de învătământ, pe plan intern si international, 
pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă si în proiecte.” 

Educatia de la egal la egal se foloseste în activitătile mentionate la punctele 1-3 ale analizei, iar din 
perspectiva activitătilor similare voluntariatului, analiza prezentă retine integral educatia de la egal la egal. 

6. Practica elevilor 



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

Potrivit Legii nr. 25/2007 privind practica elevilor si studentilor, „practica este activitatea desfăsurată de 
elevi si studenti, în conformitate cu planul de învătământ, care are drept scop verificarea aplicabilitătii 
cunostintelor teoretice însusite de acestia în cadrul programului de instruire” (art. 1). Drept urmare, practica 
face parte din educatie formală.  

La fel ca în cazul activitătilor extracurriculare, practica elevilor nu ar trebui să facă obiectul prezentei 
analize. Cu toate acestea, există două locuri în care practica elevilor are loc: în cadrul unitătii de învătământ 
si la un partener de practică. Acesta din urmă este în fapt un angajator, iar elevul experimentează pe 
parcursul practicii cum este să fii angajat. 

Practica elevilor se efectuează în cadrul învătământul profesional si tehnic. În consecintă, o parte din elevi 
au vârsta peste 15 ani si o parte sub 15 ani. Legat de acest aspect, trebuie mentionat că elevul poate fi chiar 
angajat pe perioada practicii (art. 21). Totodată, partenerul de practică poate acorda practicantului o 
indemnizatie, gratificare, primă sau avantaje în natură: burse, premii, prime, plata transportului la si de la 
locul desfăsurării stagiului de practică, asigurarea mesei, examinări medicale obligatorii în vederea 
efectuării stagiului de pregătire practică47. 

OMECTS nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învătământul 
profesional si tehnic prevede nediscriminarea, măsuri organizatorice si pedagogice pentru elevii cu cerinte 
educationale speciale si/sau cu dizabilităti, instructaj de securitate si sănătate a muncii, precum si un tutore 
de practică. Nu prevede însă măsuri de protectie a drepturilor copilului, inclusiv împotriva violentei. 

Este posibil ca practica să se desfăsoare în unităti care angajează tineri sub 18 ani, situatie în care 
angajatorii si personalul să cunoască nu numai legislatia muncii în acest domeniu, dar si legislatia privind 
drepturile copilului. Este însă posibil ca practica să se desfăsoare în unităti care nu angajează decât adulti si 
în acest caz riscul încălcării drepturilor copilului să existe. Aceste ultime situatii ar putea fi de interes pentru 
analiza prezentă. 

� Protectia împotriva discriminării si protectia drepturilor copilului 

Pe parcursul efectuării activitătilor similare voluntariatului de către copiii cu vârsta sub 15 ani, organizatorii 
trebuie să aibă în vedere prevenirea discriminării si respectarea drepturilor copilului si mai ales: dreptul la 
viată, dreptul la sănătate, dreptul le educatie, dreptul la imagine si viată privată si protectia împotriva 
oricărei forme de violentă asupra copilului. Toate acestea au fost descrise la cap. B1).  

 

CONCLUZII cap. A) si B) 

Voluntariatul în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani si activitătile similare voluntariatului 
realizate de copiii cu vârsta sub 15 ani: 

� reprezintă un context de învătare (non-formală si informală) pentru copil/ tânăr 

� reprezintă o modalitate de participare a copilului/ tânărului la viata comunitătii 

                                                 
47 OMECTS nr. 3539/2012 
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� pot presupune o actiune de învătare si/sau ajutorare a altor copii, în special a celor apartinând unor 
grupuri vulnerabile 

� pot presupune o modalitate de exprimare a abilitătilor si talentelor 

� necesită luarea unor măsuri de protectie a copiilor/ tinerilor împotriva discriminării, protectie a 
drepturilor copilului, inclusiv împotriva oricărei forme de violentă 

În vederea stimulării desfăsurării unor astfel de activităti si pentru protectia drepturilor copiilor, este nevoie 
să se stabilească niste conditii optime de desfăsurare si de proceduri minime pentru asigurarea sigurantei si 
a protectiei. Aceste conditii si proceduri pot fi partial superpozabile cu cele care vor fi elaborate pentru 
voluntariatul efectuat de copii. 

 

C) Copiii beneficiari de voluntariat sau de activităti similare voluntariatului 

 

Copiii beneficiari de voluntariat (din partea tinerilor sau a adultilor) si de activităti similare voluntariatului 
(din partea copiilor cu vârsta sub 15 ani) pot fi: 

• din sistemul de protectie specială (servicii rezidentiale, asistenti maternali, familii de plasament) 

• din familii vulnerabile, înscrisi în centre de zi 

• din unitătile de învătământ 

• din unitătile sanitare  

• din alte institutii si alte contexte care presupun o colectivitate 

Colectivitatea nu este definită de legislatie. Drept urmare, se va avea în vedere de la caz la caz, în functie de 
context.  

Acesti copii necesită, de asemenea, protectie împotriva discriminării si respectarea drepturilor copilului, cu 
precădere: dreptul la viată, dreptul la sănătate, dreptul le educatie, dreptul la imagine si viată privată si 
protectia împotriva oricărei forme de violentă asupra copilului. Toate acestea au fost descrise la cap. B1). 
Există însă aspecte particulare care trebuie avute în vedere. 

 Nediscriminare 

Este de dorit ca toti copiii din colectivitate să fie beneficiarii activitătii de voluntariat/ activitătii similare 
voluntariatului. Copii nu pot fi pedepsiti să nu beneficieze de voluntariat, de exemplu. 

 Respectarea dreptului la educatie 

În cazul în care copii sunt beneficiari în timpul orelor de scoală, conducerea scolii trebuie să se asigure că 
educatia copiilor nu este afectată. 

În cazul în care copiii/ tinerii sunt educatori de la egal la egal, acestora trebuie să li se asigure o bună 
pregătire astfel încât educatia non-formală pe care o asigură copiilor beneficiari să fie de calitate. 
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 Protectia împotriva oricărei forme de violentă asupra copilului 

Supervizorul pentru colectivitatea de copii beneficiari ai activitătii de voluntariat/ similară voluntariatului ar 
trebui numit de conducerea institutiei în care se află colectivitatea de copii.  

 

 

D) Mesaje cheie necesare elaborării propunerii alternative la politicile publice referitoare la voluntariatul 

cu si pentru copii  

Din analiza de mai sus se desprind o serie de mesaje cheie care trebuie avute în vedere la elaborarea 
propunerii alternative la politicile publice referitoare la voluntariatul cu si pentru copii. 

În primul rând, propunerea va trebui structurată pe 4 paliere/ capitole: 

1) Proceduri privind desfăsurarea voluntariatului în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani, 
vizati de Legea nr. 78/2014 

2) Proceduri privind desfăsurarea activitătilor similare voluntariatului în cazul copiilor sub 15 ani 

3) Proceduri privind protectia copiilor beneficiari pe parcursul voluntariatului 

4) Cadrul general de organizare a voluntariatului cu si pentru copii 

 

1) Proceduri privind desfăsurarea voluntariatului în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 

ani, vizati de Legea nr. 78/2014 

Problema identificată în cazul voluntariatului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani este faptul că, în 
afară de precizarea din definitia voluntarului – care conduce la identificarea copiilor care pot efectua 
voluntariat („capacitate de muncă” art. 3 lit. e) – Legea nr. 78/2014 nu mai cuprinde alte prevederi pentru 
voluntariatul tinerilor si nu există o lege specială pentru acest lucru. 

Drept urmare, promotorii de voluntariat sunt nevoiti să-si identifice singuri conditiile în care pot implica 
copii în voluntariat, legea nefăcând nicio trimitere la alte acte normative cu care ar trebui corelată în acest 
sens. 

În sprijinul promotorilor de voluntariat si în vederea protejării copiilor, propunerea alternativă ar trebui să 
asigure corelarea cu celelalte acte normative care privesc copii si care au fost mentionate în analiză (cap. 
B1). 

Fiind vorba doar de corelare, se constată că nu este nevoie ca Legea nr. 78/2014 să fie modificată si 

completată.Forma sub care ar putea fi promovată propunerea alternativă la cel mai mic nivel este 
reprezentată de instructiuni, care se emit la nivel administrativ de către o autoritate competentă. În cazul 
corelării cu Codul Muncii, această autoritate ar putea fi Inspectia Muncii, iar pentru celelalte corelări (cu 
Codul Civil si legea nr. 272/2004) ar putea fi Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si 
Adoptie (ANPDCA). Un nivel ierarhic imediat superior este ordinul de ministru, respectiv ordinul ministrului 
muncii, care ar acoperi ambele corelări. 
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2) Proceduri privind desfăsurarea activitătilor similare voluntariatului în cazul copiilor sub 15 ani 

Problema identificată în cazul activitătilor similare voluntariatului copiilor cu vârsta sub 15 ani este 
promovarea eronată de către unele institutii/ organizatii a ideii de voluntariat în cazul acestor copii, ceea ce 
contravine legii. 

De aceea este necesară clarificarea conceptelor utilizate – activitătile similare voluntariatului nefiind 
cuprinse în legislatie – si protectia copiilor pe parcursul acestor activităti. Nefiind reglementări exprese în 
acest domeniu, copiii sunt expusi abuzurilor, deoarece normele care se aplică în cazul voluntariatului nu se 
aplică în totalitate în cazul lor. 

Drept urmare, procedurile vor contine aspecte comune cu cele cuprinse în procedurile care vizează tinerii 
voluntari sub 18 ani, dar si aspecte specifice.  

În orice caz, Legea nr. 78/2014 nu îi vizează si, în consecintă, nu necesită modificări si completări. 

La acest moment este încă de analizat dacă sunt suficiente procedurile care să vizeze toate aceste activităti 
similare voluntariatului si în acest caz se aplică cele mentionate mai sus, respectiv instructiuni sau ordin de 

ministru, sau sunt necesare proceduri care să vizeze specificitatea fiecărui tip de activitate în parte sau a 
anumitor tipuri de activităti si în acest caz este necesară interventia autoritătilor competente, de exemplu 
Ministerul Educatiei Nationale în cazul activitătii de educatie de la egal la egal ori Ministerul Tineretului si 
Sportului în cazul activitătilor de tineret. 

3) Proceduri privind protectia copiilor beneficiari pe parcursul voluntariatului 

Problema identificată în cazul derulării de voluntariat pentru copii, mai ales pentru colectivitătile de copii, 
este lipsa corelării legii nr. 78/2014 cu legislatia privind drepturile copilului, astfel încât copiii să fie protejati 
împotriva discriminării si a încălcării drepturilor lor, inclusiv să fie protejati împotriva violentei.  

Două notiuni sunt relativ noi si care necesită a fi incluse în procedurile care îi vizează pe copii în calitate de 
beneficiari ai voluntariatului, respectiv colectivitatea si supervizorul/ însotitorul. Ele sunt utilizate în alte 
acte normative si în alte contexte, fapt pentru care, la fel ca în cazul voluntariatului tinerilor sub 18 ani, nu 

este necesară modificare si completarea Legii nr. 78/2014. 

Forma sub care ar putea fi promovată propunerea alternativă în acest caz este reprezentată de instructiuni 

emise de ANPDCA. 

4) Cadrul general de organizare a voluntariatului cu si pentru copii 

La acest capitol sunt de avut în vedere o serie de proceduri care derivă fie din Legea nr. 78/2014, fie din 
Legea nr. 272/2004 ori din corelarea acestora si care vizează cel putin: 

• Contractul de voluntariat în cazul tinerilor sub 18 ani 

• Acordul scris al părintilor/ reprezentantului legal 

• Formarea tinerilor voluntari 

• Documentele necesare în cazul tinerilor voluntari pentru a putea desfăsura activitatea 

• Activitătile permise pentru tinerii voluntari 



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

• Instrumentele utilizate pe parcursul activitătii, de exemplu fisa de activităti, calendarul activitătilor, 
model de raportare 

• Supervizarea tinerilor voluntari 

• Supervizarea colectivitătilor de copii 

• Traseul de urmat de către promotorii de voluntariat (institutii/ organizatii) atunci când implică tineri 
sub 18 ani ca voluntari sau se adresează prin voluntariat copiilor/ colectivitătilor de copii 

Este necesar a se decela între procedurile care vor fi incluse în capitolele anterioare si dacă este nevoie de o 
detaliere a acestora în acest capitol.  

Toate aceste aspecte reprezintă o operationalizare a Legii voluntariatului din perspectiva drepturilor 
copilului. Deoarece Legea nr. 78/2014 nu a reprezentat o initiativă a Guvernului, nu se poate nominaliza un 
minister drept initiator si care ar trebui să aprobe aceste proceduri. Drept urmare, forma instructiunilor 
emise de ANPDCA este cea mai probabilă. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


