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2.1 - Elaborare model de formare „POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat 

in interesul copilului” si organizare atelier de lucru cu formatorii locali 

 

 

 

 

 

 

„ Introducere in politici publice si strategii. Politici publice si strategii specifice in domeniul 

protectiei drepturilor copilului. Participare comunitara si locul voluntariatului cu si pentru 

copii”  

 

FILE DIN SUPORTUL DE CURS
1
 

(Rezultat de etapa in cadrul RP1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Acest document prezinta fragmente ale suporturilor de curs realizate in cadrul activitatii 
A.2.1 Acestea vor putea fi solicitate in scris de la adresa de email  www.dap.crips@gmail.com 
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MODULUL I  

„Politici publice si strategii specifice in domeniul protectiei drepturilor copilului. Participare comunitara si 

locul voluntariatului cu si pentru copii” 

I. Politicile publice in Romania 

II. Politicile publice si respectarea drepturilor copilului 

III. Voluntariatul in Romania 
 

� Obiective 

La finalul Modulului ne propunem: 
1. Sa descriem mecanismul Politicilor Publice in Romania   

2. Sa identificam  Politicile publice care se adreseaza respectarii drepturilor copilului. 

3. Sa descriem cadrul legal de derulare a voluntariatului in Romania. 
 

MODULUL II 

„Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pe ntru copii” ” 

1. Dialog social si civic – atitudinea participativa a ONG-urilor  
2. Beneficiarii politicilor publice 

3. Definirea şi structura documentelor de politici publice în România 
4. Procesul de realizare a politicilor publice - Ciclul politicilor publice 
5. Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice 

 

� Obiective 

La finalul Modulului ne propunem: 
4. Sa argumentam de ce este importanta participarea ONG-urilor in elaborarea politicilor publice. 

5. Sa descriem mecanismul procesului de elaborare a politicilor publice Politicilor Publice. 

6. Sa descriem structura documentelor de politici publice în România 

7. Sa enumerăm  Beneficiarii politicilor publice. 

8. Sa descriem metodele folosite in procesul de formulare a politicilor publice 
 

MODULUL III 

“Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii” 

 
Analiza si dezbatere a draftului de propunere de politici publice alternative vizand cadrul metodologic de 

implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului  

 

� Obiective 

La finalul Modulului ne propunem: 
1. Sa descriem cele trei situatii in care voluntariatul poate avea impact asupra copilului 
2. Sa mentionam documentele de politici publice existente in domeniul  voluntariatului cu si pentru 

copiii si propunerile alternative  realizate in cadrul Proiectului DAP Voluntar 
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MODULUL I  

„Politici publice si strategii specifice in domeniul protectiei drepturilor copilului. Participare comunitara si 

locul voluntariatului cu si pentru copii” 

 

I. Politicile publice in Romania 

 
Termenul de „politică publică”

2 a pătruns în studiile de specialitate şi în limbajul curent din România destul 
de recent, spre  sfârşitul anilor ’90. 
 
“O politică publică este o rețea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a 
resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice”3 
O politică publică reprezintă deci un ansamblu de măsuri luate de către o autoritate legală şi responsabilă 
care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea unor măsuri de stimulare a 

creşterii economice.  

Politicile publice reprezintă acțiuni realizate de către autorități (centrale sau locale) ca răspuns la 
problemele care vin dinspre societate. Se poate vorbi despre politici publice atunci când o autoritate 
publică, centrală sau locală, îşi propune, cu ajutorul unui program de acțiune coordonat, să modifice mediul 
economic, social, cultural al actorilor sociali.  

La nivel național, politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituțiile majore ale Statului 

(Parlament, Preşedinte, Guvern, autorităţi centrale sau locale).  
 

Concepte-cheie care ajută la construcţia conceptului: 

 

acţiunea în baza autorităţii politica publică este o acțiune implementată de structurile puterii, 
structuri care au autoritate legislativă, politică şi financiară de a 
acționa 

o reacţie la problemele societăţii politica publică încearcă să răspundă unei nevoi/probleme concrete 
a societății (sau a unui segment al societății 

orientată spre un scop politica publică este orientată spre atingerea unui set de obiective 
bine delimitate în încercarea de a rezolva o nevoie/problemă 
particulară a comunității (grupului-țintă) 

cursul acţiunii politica publică nu este o decizie singulară (acțiune sau reacțiune), ci 
o abordare/strategie integrată 

                                                 
2
 Cf. Manualului de Politici Publice - Destinat studenţilor de la facultăţile de ştiinţe politice,administraţie publică şi management – 

Marius Constantin PROFIROIU, Elena IORGA, ISBN 978-973-709-479-7, editura Economica Bucureşti, Octombrie 2009 
3 Introducere în analiza politicilor publice, -  Miroiu, A., Editura Paideia, Bucureşti, 2001, p. 9. 
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o decizie de a face/a nu face ceva politica publică poate fi implementată cu scopul de a rezolva o 
problemă sau, bazându-se pe presupunerea conform căreia 
problema poate fi rezolvată în cadrul politicilor deja existente, un 
Guvern poate decide că nu este cazul să mai acționeze 

politica este dusă la îndeplinire de 

un actor/un grup de actori 
politica este, în general, implementată de o structură de 
implementare alcătuită din mai mulți actori şi, în cazuri mai rare, de 
o singură structură (ex. Agenție guvernamentală) 

o justificare a unei acţiuni orice politică publică trebuie să includă motivarea acțiunii/non-
acțiunii 

o decizie luată politica publică este o decizie asumată, nu o promisiune sau o 
intenție 

 
In Romania, Politicile publice sunt legiferate prin HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei 

pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul 

administraţiei publice centrale.  
 (....)  

 
II. Politicile publice si respectarea drepturilor copilului 

  
Politicile publice care vizeaza domeniul social, respectarea drepturilor omului si accesul cetatenilor la 
serviciile care decurg din acestea (sociale, educationale etc) sunt cele care determina activitatea ONG-

urilor active in acest domeniu. Protectia si promovarea drepturilor copilului este un domeniu puternic 

accesat de activitatea ONG-urilor, acestea preluand in mare masura initierea actiunilor care corespund 

imediat nevoii beneficiarilor, ajustandu-si  in timp real activitatile in functie de aceasta.  
Ca politica publica,  Strategia Nationala pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului - 2014-2020 
isi „propune sa promoveze investitia in dezvoltarea si bunastarea copilului, pe baza unei abordari 

holistice si integrate de catre toate institutiile si autoritatile statului, in conditiile respectarii drepturilor 

copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum si accesului universal la servicii”. 
 
Strategia îşi propune să asigure coerența şi consolidarea politicilor la nivel sectorial, între diferitele nivele şi 
mecanisme de guvernanță, precum şi concordanța acestora cu obiectivele stabilite în documentele 
europene.  
 
Participarea si consultarea copiilor „reprezinta elemente cheie ale procesului de elaborare a politicilor 

destinate copiilor, asigurand calitatea acestora”.  
 
 (....)  

 
III. Voluntariatul in Romania 
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Romania este evidentiata, in studiile europene cu privire la voluntariat4 , in termeni pozitivi datorita 
diferentierii clare dintre statutul voluntarului si statutul persoanelor angajate, precum si datorita 
diferentierii dintre voluntariatul formal (organizat) si cel spontan (scos explicit de sub incidenta legii cadru 
cu privire la voluntariat). Exista o tendinta de crestere constanta a nivelului de implicare in activitati de 

voluntariat, si existenta unei infrastructuri organizationale la nivel national si local care asigura 

functionalitatea miscarii de voluntariat. 

 
In termeni negativi, Romania este evidentiata pe doua niveluri5:  

- nivelul maturitatii sectorului ONG, care prezinta inca probleme structurale marcate de 
fragmentare, lipsa consolidarii si a autoreglementarii (in special pe dimensiunea eticii si 
calitatii lucrului cu voluntarii)  

- nivelul politicilor publice care nu defineste unui model functional al infrastructurii pentru 

voluntariat in functie de caracteristicile generale ale sectorului de voluntariat din Romania si 
specificitatile tuturor actorilor implicati si ale comunitatilor locale in care activeaza voluntarii 
(promovarea voluntariatului ca forma de cetatenie activa la orice varsta si ca metoda de 

incluziune sociala a persoanelor marginalizate) 
 
Desi legea voluntariatului a facut subiectul dezbaterilor in ultimii ani (Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activității de voluntariat în România, completata de Legea nr. 175/2016), exista aspecte 

legate de specificitatea statutului pe care il are copilul: copil-voluntar si copil-beneficiar care nu sunt 

abordate.   
Desi argumentele implicarii copiilor in actiuni de voluntariat (atat ca voluntari, cat si ca beneficiari) tin atat 

de dezvoltarea competentelor de viata independenta, de crestere a competentelor de lucru, de implicare 

comunitara sau de empowerment, este nevoie de o serie de factori de protectie, care pot sustine 

prevenirea situatiilor de abuz, neglijare sau exploatare ale copiilor voluntari sau beneficiari ai 

voluntariatului.  
 
Este important de mentionat faptul ca Legea nr.78/2014 defineste ca ” voluntarul este orice persoană 

fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit 

capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii și desfășoară activităţi de voluntariat;” si se 
remarca se remarcă o singură restricţie:  pentru a desfășura activități de voluntariat persoana să aibă 
”capacitate de muncă potrivit legislației în vigoare”.  

Capacitatea de muncă este definita de prevederile Codului Muncii care stabilește ca „persoana fizica 

dobândește capacitate de munca la împlinirea vârstei de 16 ani”, precum si faptul ca „persoana fizica 
poate încheia un contract de munca in calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul 
părinților sau al reprezentanților legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si 

                                                 
4
 VEU: National Report Romania 

5 http://www.fdsc.ro/voluntariat 
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cunoștinţele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea si pregătirea profesionala.”. 
 
In mod particular, ONG-urile care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei drepturilor copilului isi 

adapteaza metodologia de interventie prin utilizarea voluntariatului realizat de copii si pentru copii 

beneficiari, intuind cumva nevoia de protectie si de suport a acestora. Insa nu exista o abordare unitara 

la nivel national care sa focusese atentia asupra acestui risc de incalcare sau de nerespectare a 

drepturilor copilului in timpul actiunilor de voluntariat/numite de voluntariat.   

 (....)  

 
 
 
 
 
 

MODULUL II 

„Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pe ntru copii” ” 

 
Dialog social si civic – atitudinea participativa a ONG-urilor  

 
Rolul ONG-urilor in schimbarea unei legi sau politici publice specifice poate fi important. Nivelul de 
participare publică al ONG-urilor în luarea deciziilor poate influenta cultura şi comportamentul la nivelul 
comunităților şi societății, determinand diminuarea unor situatii problematice in viata acestora: economic, 
social, educational, cultural etc. 
 
Actiunea in comunitate, in contact permanent cu rezultatele implementarii activitatilor propuse de 
politicile publice existente asupra comunitatii si a membrilor ei permite ONG-urilor sa  aiba acces facil la:  

o culegere informații şi opinii, 
o informare, consultare şi educare publică, 
o construirea de parteneriate între societatea civilă, administrația publică şi sectorul privat 

 
ONG-urile active în domeniul social, de exemplu, care servesc interesului unor grupuri vulnerabile (copii 
aflati in situatii de risc de exploatare, in separare de parinti, ramasi singuri acasa etc) furnizând servicii 
sociale încerca sa rezolve probleme de interes public care nu sunt acoperite integral de instituțiile statului, 
reprezentându-le interesele şi drepturile. Exemplele de bune practici ar putea promovate pentru a fi 
preluate în politicile publice şi strategiile de la nivel local. 
 
Participarea este instrumentul cel mai important in iniţierea, informarea şi promovarea schimbărilor. 
Dacă ONG-urile doresc să influențeze politicile publice si guverarea in vederea rezolvarii problemelor ar 
trebui sa isi consolideze capacitatea de a participa activ, in mod concret la actualizarea si adecvarea la 
nevoile reale.  
 (....)  
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Beneficiarii politicilor publice 

 
Beneficiarii sunt reprezentati de orice individ, comunitate, grup social vizat (direct sau imdirect) de 

implementarea politicii publice.  
 
Importanta beneficiarilor pentru o anumita politica publica depinde de masura in  care acestia vor fi 

influientati ca urmare a implementarii. Astfel, beneficiarii pot fi: 
o beneficiari directi – acele categorii de persoane care constituie grupul tinta al politicii 

publice si asupra carora se vor rasfrange rezultatele acesteia (de exemplu, copiii aflati in 
serviciile de tip rezidential si care beneficiaza de activitatea voluntara a unor cadre didactice 
care ii sustin in realizarea unor teme sau in activitatile de timp liber) 

o beneficiari indirecti – acele categorii de persoane sau grupuri care suporta efecte 
implementarii ale politicii fara sa fie direct vizate de aceasta (de exemplu, locuitorii unei 
comunitati care beneficiaza ca urmare a realizarii unei activitati voluntare de catre o clasa de 
elevi de ecologizarea unui parc din comunitate) 

 
 (....)  

 

Definirea şi structura documentelor de politici publice în România 

 
În conformitate cu Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a 

politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, se propune reducerea numărului de documente 
de politici publice şi o definire clară a structurii lor, după cum urmează: 
a. Strategia 

b. Planul 

c. Propunerea de politici publice 

 
 (....)  

 

Ciclul planificării politicilor publice 

 
Ciclul unei politici este sirul etapelor procesului de realizare a politicii publice cu o anumita tematica. 

Acesta este
6
: 

 

 

1. Stabilirea 

Agendei 

priveste procesul prin care problemele ajung în atentia publicului si a 
institutiilor guvernamentale; 

                                                 

6 Howlett, Ramesh, 1995: p.11 
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2. Formularea 

Politicilor 

 

politicilor priveste procesul prin care sunt definite, evaluate, 
acceptate sau respinse politici alternative de solutionare a unei 
probleme aflate pe agenda 

3. Luarea Deciziilor 

 
este procesul prin care institutiile guvernamentale adopta o anumita 
alternativa pentru solutionarea unei probleme 

4. Implementarea 

Politicilor 

 

este procesul prin care institutiile guvernamentale aplica politica, fac 
trecerea de la decizie la practica 

5. Evaluarea 

politicilor 
este procesul prin care rezultatele politicilor sunt monitorizate si 
evaluate, rezultatele sale putând consta în reconceptualizarea 
problemei si a solutiilor propuse. 

 (....)  

 

 

Principii de bază ale procesului de evaluare a impactului politicilor publice  

 (....)  

Evaluarea impactului politicii publice trebuie să fie:  
1. Oportună.  

2. Proporţională.  
3.  Sistematică.  

4. Cuprinzătoare.  

5. Cât se poate de precisă.  

6. Consultativă.  

7. Transparentă.  
8. Realistă.  

 (....)  

 

Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice
7
 

 

Tot acest proces de realizare a politicilor publice presupune analiza permanenta, evaluare, monitorizare. 

Cei implicati in cadrul acesteia, trebuie sa reuseasca sa prezinte o situatie concreta si sa identifice si sa 

propuna cele mai adecvate alternative.  Pentru a putea evalua si monitoriza in mod cat mai obiectiv 

implementarea politicilor publice, precum si pentru a formula alternative la acestea, ONG-urile trebuie 

sa cunoasca diferitele metode utilizate in cadrul procesului.  

                                                 
7 Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului -  București, 2006 
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Contactul direct, permanent, cu beneficiarii politicilor publice  (directi si indirecti) presupune facilitarea 

unui dialog social si civic prin intermediul unor metode de analiza cantitativa si calitativa.   

 (....)  

De multe ori este necesară combinarea metodelor calitative și a celor cantitative. 
 a. Interviul 

b. Brainstorming 

c. Focus grupuri 

d. Studiul de caz 

e. Analiza SWOT 

f. Metoda arborelui problemei 

 (....)  

 

Exemplu instrument de monitorizare/evaluare  – Web-site-ul „Dialog social si civic pentru voluntariat in 

interesul copilului” 

 

 „Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” - http://dap-voluntar.crips.ro 
8
 

Web-site-ul se adreseaza  

• ONGurilor din domeniu  

• autoritatilor publice centrale si locale care au atributii in promovarea drepturilor 
copilului si a voluntariatului cu si pentru copii. 

Acest site  

• este un spatiu de informare,  

• este un spatiu de dialog  

• este un spatiu de valorizare a experientelor ONGurilor  

• promoveaza proiectul SMIS 111320   
 

Prin modul de organizare, site-ul sprijina utilizatorii  

• sa gaseasca cu usurinta acces la informatii  

• sa se poata exprima, publicand informatii despre proiecte si experiente, formuland 
opinii,  participand la definitivarea propunerii alternative, luand atitudine fata de 
initiative ale sectorului public.  

 (....)  

 

MODULUL III 

                                                 

8 Pagina web http://dap-voluntar.crips.ro este realizata de asociatia Centrul de Resurse si informare pentru 
Profesiuni Sociale CRIPS in cadrul proiectului DAP Voluntar Dialog, Actiune si Profesionalism în promovarea de catre 
ONGuri a voluntariatului în interesul copilului, cod SMIS 111320, cofinantat  din fonduri europene prin Programul 

Operational Capacitate Administrativa. 
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“Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii” 

 
Ca urmare a analizei multidimensionala a implementarii polioticilor publice existente in domeniul 
voluntariatului cu si pentru copii s-a conturat draftului  propunerii alternative. 
Analiza problematica politicilor publice care vizeaza  voluntariatul sa focalizat asupra 3 perspective: 
a. Propunere alternativa de politici publice -  Copii care desfasoara activitati de voluntariat cu varsta intre 

15 si 18 ani 

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate (enunt si calea procedurala ; precizarea impactului 

social, economic şi financiar, precum şi a implicaţiilor bugetare) 
b. Propunere alternativa de politici publice - Copii care desfasoara activitati similare voluntariatului cu 

varsta mai mica de 15 ani   

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate (enunt si calea procedurala ; precizarea impactului 

social, economic şi financiar, precum şi a implicaţiilor bugetare) 
c. Propunere alternativa de politici publice - Copii beneficiari ai activitatilor de voluntariat si similare 

voluntariatului  

- problema identificata/obiective 

- descrierea problemei  

- documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat 

- Variante - propuneri alternative identificate (enunt si calea procedurala ; precizarea impactului 

social, economic şi financiar, precum şi a implicaţiilor bugetare) 
 (....)  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


