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MODULUL 1

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 

I. Politicile publice in Romania
II. Politicile publice si respectarea drepturilor copilului
III. Voluntariatul in Romania

Obiective

La finalul Modulului ne propunem:

1. Sa descreciem manismul 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.
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I. Politicile publice in Romania

Termenul de „politica publica”1 a patruns in studiile de specialitate şi in limbajul curent din Romania
destul de recent, spre  sfarşitul anilor ’90.

“O politica publica este o reţea de decizii legate intre ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor
şi a resurselor alocate pentru atingerea lor in situaţii specifice”2

O politica  publica  reprezinta  deci  un  ansamblu de masuri  luate  de catre  o  autoritate  legala  şi
responsabila care vizeaza imbunataţirea condiţiilor de viaţa ale cetaţenilor sau conceperea unor masuri
de stimulare a creşterii economice. 

Politicile publice  reprezinta acţiuni realizate de catre autoritaţi (centrale sau locale) ca raspuns la
problemele  care  vin  dinspre  societate.  Se  poate  vorbi  despre  politici  publice  atunci  cand o  autoritate
publica, centrala sau locala, işi propune, cu ajutorul unui program de acţiune coordonat, sa modifice mediul
economic, social, cultural al actorilor sociali. 

La nivel naţional, politicile publice pot sa apara dinspre oricare dintre instituţiile majore ale Statului
(Parlament, Preşedinte, Guvern, autoritaţi centrale sau locale). 

Concepte-cheie care ajuta la construcţia conceptului:

acţiunea in baza autoritaţii politica publica este o acţiune implementata de structurile puterii,
structuri  care  au  autoritate  legislativa,  politica  şi  financiara  de  a
acţiona

o reacţie la problemele societaţii politica publica incearca sa raspunda unei nevoi/probleme concrete
a societaţii (sau a unui segment al societaţii

orientata spre un scop politica publica este orientata spre atingerea unui set de obiective
bine  delimitate  in  incercarea  de  a  rezolva  o  nevoie/problema
particulara a comunitaţii (grupului-ţinta)

cursul acţiunii politica publica nu este o decizie singulara (acţiune sau reacţiune),
ci o abordare/strategie integrata

o  decizie  de  a  face  /  a  nu  face
ceva

politica  publica  poate  fi  implementata  cu  scopul  de  a  rezolva  o
problema  sau,  bazandu-se  pe  presupunerea  conform  careia
problema poate fi rezolvata in cadrul politicilor deja existente, un
Guvern poate decide ca nu este cazul sa mai acţioneze

politica este dusa la indeplinire de politica  este,  in  general,  implementata  de  o  structura  de

1 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
2 Introducere în analiza politicilor publice, -  Miroiu, A., Editura Paideia, Bucureşti, 2001, p. 9.
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un actor/un grup de actori implementare alcatuita din mai mulţi actori şi, in cazuri mai rare, de
o singura structura (ex. Agenţie guvernamentala)

o justificare a unei acţiuni orice politica publica trebuie sa includa motivarea acţiunii  /  non-
acţiunii

o decizie luata politica  publica  este  o  decizie  asumata,  nu  o  promisiune  sau  o
intenţie

Politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvernanţi, subliniind elementele cheie ale analizei
politicilor publice, respectiv, decizia politica, luata de actorii politici, de a utiliza anumite mijloace pentru a
rezolva o problema. 

Procesul  de  elaborare  a  politicii
publice

a.  procesul  analitic -  elaborarea  politicilor  publice  reprezinta
identificarea de soluţii pentru problemele existente, facand apel la
raţionalitate in vederea indeplinirii scopurilor publice.  In acest caz,
cheia procesului de elaborare a politicii consta in definirea corecta
a problemei, identificarea şi  analiza  unui set  de soluţii  adecvat,
selectarea alternativei care rezolva cel mai bine problema.
b.  procesul  politic -  in  procesul  de  elaborare  a  politicii  publice
accentul  cade asupra  conflictelor  şi  dezacordurilor pentru  a  se
controla  procesul  de  luare  a  deciziei,  urmarindu-se  interesul
propriu grupului politic care controleaza acest proces.

Procesul  de  elaborare  a  politicilor  publice  consta  intr-o  succesiune de activitaţi  specifice care  au ca
finalitate elaborarea unor acte normative adoptate in şedinţe de guvern, propuse ulterior validarii forului
legislativ al Parlamentului3. 

In Romania, Politicile publice sunt legiferate prin HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei
pentru imbunataţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul
administraţiei publice centrale. 

Pentru atingerea acestui scop, pe langa o buna colaborare  intre nivelul politic şi cel executiv al
administraţiei precum şi intre administraţia publica şi societatea civila, mai este necesara şi dezvoltarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor tuturor actorilor cheie angrenaţi in procesul politicilor publice”.

Sistemul guvernamental de formulare a politicilor publice cuprinde diferite documente de politici
publice, precum şi, intr-un sens mai larg, acte normative. 

Necesitatea de a avea mai multe tipuri de documente de politici publice este generata de diversele
niveluri de analiza efectuate in fiecare etapa de formulare a politicilor publice. Exista, de asemenea, şi
considerente legate de volumul de informaţii cuprins in cadrul documentelor, in funcţie de cantitatea de
informaţii care poate fi analizata in acelaşi timp.  In mod logic, nu este posibila includerea intr-un singur
document de politici publice a unei analize detaliate a tuturor problemelor existente intr-un anumit

3 Procesul de elaborare al politicilor publice se va detalia in cadrul Modulului II al cursului din cadrul Proiectului DAP Voluntar
Dialog, Actiune si Profesionalim in promovarea de catre ONGuri a voluntariatului in interesul copilului
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sector - acest lucru putand deveni un obstacol in calea elaborarii documentului, precum şi a procesului
decizional.
Potrivit acestui act normativ:

 Propunerea de politici publice este un document de politici publice destinat rezolvarii unor proble-
me de politici publice specifice in cazul in care exista mai multe variante posibile de rezolvare sau
daca este necesar un acord conceptual privind fondul reglementarii normative. 

 Propunerea de politici publice poate genera unul sau mai multe acte normative. 

 Structura propunerii de politici publice este formata din urmatoarele parţi: 

o descrierea problemei

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

o identificarea şi evaluarea variantelor. Aceasta este partea cea mai importanta a propunerii
de politici publice care permite decidenţilor politici sa aleaga varianta optima in funcţie de
criteriile de evaluare (trebuie menţionat ca exista posibilitatea ca una din variantele
prezentate sa fie şi cea de a nu acţiona). Precizarea impactului social, economic şi finan-
ciar, precum şi a implicaţiilor bugetare ale fiecarei variante trebuie prezentate prin realizarea
analizelor de impact ex-ante generale sau detaliate ale politicii publice. 

 Daca cei care formuleaza politicile publice folosesc metodele generale de analiza de  impact,
efectele pozitive şi negative asupra grupurilor ţinta trebuie descrise in mod calitativ. 

 Pe de alta parte, analiza detaliata impune folosirea mai multor metode de analiza economica (anal-
iza cost-beneficii, cost-eficacitate şi altele asemenea).

 Actul normativ prevede şi implicaţiile juridice şi planificarea in timp. Aceasta parte descrie proiec-
tele de acte normative care trebuie sa fie elaborate pe baza variantei de propunere de politica
publica aprobata. De asemenea, este descris conţinutul modificarilor care trebuie aduse actelor
normative: modificari ale actelor normative in vigoare, conţinutul noilor acte normative prezen-
tat pe scurt, precum şi actele normative propuse spre abrogare. Actul normativ descrie, pe
scurt, frecvenţa şi planificarea activitaţilor de monitorizare, evaluare şi raportare. Se fac precizari
privind disciplina procesului de monitorizare şi evaluare.

Clasificare a politicilor publice, pornind de la domeniile majore ale vieţii socioeconomice:

 Politici publice privind bugetul şi finanțele 

 Politici publice Industriale

 Politici publice privind serviciile

 Politici publice in domeniul afacerilor

 Politici publice privind transporturile şi comunicaţiile
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 Politici publice privind resursele naturale, producţia agricola şi  prelucrarea

 Politici publice regionale

 Politici publice privind mediul

 Politici publice in domeniul societaţii civile şi democraţiei

 Politici publice privind administraţia publica

 Politici publice privind cultura 

 Politici publice in domeniul educaţiei şi ştiinţelor

 Politici publice in domeniul turismului, sportului şi activitaţilor de relaxare

 Politici publice sociale şi privind angajarea forţei de munca

 Politici publice in domeniul asistenţei medicale

 Politici publice in domeniul afacerilor externe

 Politici publice privind apararea naţionala 

 Politici publice privind justiţia

 Politici publice privind afacerile interne

Majoritatea ONG-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei drepturilor copilului
(social si educational) se concentreaza pe asigurarea sustenabilitatii serviciilor oferite copiilor, implicarea
in domeniul elaborarii politicilor publice fiind restransa. De asemenea,  formarea in domeniul advocacy,
politici  publice  si  elaborarea  de  strategii  de  advocacy,  nu  au  reprezentat  prioritati  in  dezvoltarea
organizationala a ONG-urilor care furnizeaza servicii la nivel local/judetean. 

O cauza a implicarii  reduse a ONG-urilor  care isi  desfasoara activitatea in domeniul  protectiei
drepturilor copilului (social si  educational) in  cadrul dezvoltarii,  adaptarii  politicilor publice la nevoile
identificate la nivel teritorial este relatia pe care acestea o au cu Autoritatile Publice Locale sau Centrale.
In linii generale, perceptia ONG-urilor cu privire la parteneriatul public-privat este influentata de istoricul
colaborarii dintre cei doi actori principali, public-privat, de nevoile identificate la nivel local. Astfel, inca nu
exista o oabordare comuna, obiectiva, care sa determine calitatea parteneriatului, ci exista o abordare
mai degraba subiectiva, bazata pe specificul local.
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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 işi propune sa asigure coerenţa şi consolidarea politicilor la nivel sectorial, intre diferitele
nivele şi mecanisme de guvernanţa, precum şi concordanţa acestora cu obiectivele stabilite in documentele
europene. 

Principiile Strategiei 

Promovarea centrarii societatii pe 
dezvoltarea si bunastarea copilului 

Copilul  trebuie  sa  reprezinte  o  valoare  centrala  a  oricarei
societati  si  resursa  umana  a  viitorului.  Actualele  probleme
critice ale societatii nu pot fi depasite fara un efort colectiv
directionat sistematic pentru bunastarea copilului. 

Promovarea şi respectarea interesului 
superior al copilului.

Interesul superior al copilului reprezinta principiul fundamen-
tal pe care se bazeaza toate actele normative ce reglemen-
teaza domeniul protecţiei şi promovarii drepturilor copilului,
cu  impact  in  toate  domeniile:  educaţie,  sanatate,  justiţie,
asistenţa sociala, etc. 

Universalitatea, nediscriminarea şi 
egalitatea de şanse

Prin masurile propuse, Strategia naţionala pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului asigura cadrul necesar      re-
spectarii  drepturilor tuturor copiilor, fara nicio discriminare,
asigurand fiecaruia exercitarea libera şi deplina a drepturilor
lor, in conditii de egalitate. 

Primordialitatea responsabilitaţii parinţilor
in creşterea şi ingrijirea copiilor şi caracte-
rul subsidiar, dar responsabil, al interven-
tiilor autoritaţilor statului 

Strategia işi propune continuarea masurilor privind acompa-
nierea  /  sprijinirea,  responsabilizarea  şi  conştientizarea  pa-
rinţilor copilului cu privire la responsabilitatea primara ce le
revine in tot ceea ce inseamna creşterea, ingrijirea, educarea,
bunastarea acestuia. 
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Promovarea parteneriatului interinstitutio-
nal si cu societatea civila 

Obiectivele,  masurile  şi  activitatile  prevazute  in  cuprinsul
strategiei continua linia demersurilor orientate spre intarirea
parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, dar si a ce-
lui dintre profesionişti şi beneficiari. Parteneriatul trebuie sa
asigure susţinerea eforturilor depuse in vederea promovarii
unor politici şi acţiuni destinate copiilor, cu un accent mai pu-
ternic pe valorile comunitaţii.  

Participarea şi consultarea copiilor in 
adoptarea deciziilor care ii privesc 

Participarea şi consultarea reprezinta elemente cheie ale pro-
cesului de elaborare a politicilor destinate copiilor, asigurand
calitatea acestora in luarea deciziilor referitoare la aceştia. 

Asigurarea stabilitaţii, continuitaţii şi 
complementaritaţii ingrijirii personalizate 
acordate fiecarui copil şi primordialitatea 
asigurarii unui mediu familial pentru copiii 
din sistemul de protecţie speciala. 

Copilul  are nevoie de un mediu familial  stabil,  iar serviciile
oferite lui şi familiei trebuie gandite astfel incat sa fie disponi-
bile  in orice moment al  vieţii  acestuia,  urmarind sprijinirea
autonomiei la momentul maturitaţii, concomitent cu acoperi-
rea diferitelor nevoi specifice care pot aparea la un moment
dat. 

Echitatea şi transparenţa bugetarii / 
alocarilor financiare destinate copiilor.

Starea de sanatate, educaţia şi incluziunea sociala a copiilor
au un impact direct atat asupra costurilor sociale prezente,
cat şi asupra evoluţiei viitoare a societaţii iar finanţarea con-
stanta  şi  echitabila  a  masurilor  destinate  dezvoltarii  armo-
nioase a acestora reprezinta una dintre modalitaţile efective
de indeplinire a obligaţiilor asumate de catre stat in ceea ce
priveşte protecţia drepturilor copilului. 

In atingerea scopurilor sale, „promovarea parteneriatului interinstitutional si cu societatea civila,
este  la  baza  demersurilor  pentru  atingerea  obiectivelor,  masurilor  si  activitatilor  prevazute  si  este
orientata  spre  intarirea  parteneriatului  dintre  sectorul  public  si  cel  privat,  dar  si  a  celui  dintre
profesionisti si  beneficiari”.   Practic,  parteneriatul  trebuie sa asigure sustinerea eforturilor  depuse in
vederea  promovarii  unor  politici  si  actiuni  destinate  copiilor,  cu  un  accent  mai  puternic  pe  valorile
comunitatii.

Parteneriatul comunitar este mentionat in Strategie, acesta fiind parteneriatul „care porneste de la
premisa ca responsabilitatea fata de copii nu trebuie sa apartina unei singure autoritati sau institutii, ci
unei  intregi  retele  alcatuite  din  familia  acestuia,  liderii  informali  ai  comunitatii  si  reprezentanti  ai
institutiilor sau organizatiilor responsabile”. 

Participarea  si  consultarea  copiilor  „reprezinta  elemente  cheie  ale  procesului  de  elaborare  a
politicilor destinate copiilor, asigurand calitatea acestora”. 
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In implementarea serviciilor destinare protectiei drepturilor copiilor, atat in public,, cat si in privat,
sunt implicate resurese umane diverse: profesionisti din diferite domenii (social, medical, educational,
juridic,  confesional  etc),  copiii  si  apartinatorii  acestora  (parinti,  rude,  persoane  semnificative  pentru
acestia etc), diferite categorii de finantatori (publici sau privati, in cadrul unor acorduri nationale/locale
sau diferite categorii de agenti comerciali – in programe de responsabilitate sociala sau ocazionali). 

Desi in cadrul  Strategiei voluntariatul realizat cu si pentru copii este subinteles,  nu se face o referire
directa la acesta. 

Politica publica, asa cum aminteam la capitolul anterior, se regaseste in diferite acte normative. In
acest context, amintim – ca impact  direct asupra respectarii drepturilor copilului –  Legea nr. 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Conform acesteia, drepturile copiilor pot fi grupate in trei categorii4:

1) Drepturi de protectie, care se refera la protectia impotriva oricaror forme de abuz fizic sau emo-
tional, precum si impotriva oricaror forme de exploatare.

2) Drepturi de dezvoltare, care se refera la disponibilitatea si accesul la toate tipurile de servicii de
baza, precum educatia si serviciile de ingrijire medicala.

3) Drepturi de participare, care se refera in principal la dreptul copilului de a fi implicat in deciziile
care il privesc.

Sunt insa situatii care presupun atenţie speciala si aceasta se regaseste atat in Legea 272/2004, cat
si  in legislatia specifica fiecarui domeniu sectorial.  Voluntariatul sustine implementarea activitatilor de
protectie si promovare a drepturilor copilului, fiind semnificative domeniile social si educational in care
acesta este extrem de activ. 
 

III. Voluntariatul in Romania

Romania este evidentiata, in studiile europene cu privire la voluntariat5 , 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.

4Manualele din cadrul campaniei „Drepturile Copilului sunt lege” - Programul Phare 2003 implementat de ANPDCA
5 VEU: National Report Romania
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Desi legea voluntariatului a facut subiectul dezbaterilor in ultimii ani (Legea nr. 78/2014 privind re-
glementarea activitatii de voluntariat in Romania, 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 susti-
ne prevenirea situatiilor de abuz, neglijare sau exploatare ale copiilor voluntari sau beneficiari ai volunta-
riatului. 

Este  important  de  mentionat  faptul  ca  Legea  nr.78/2014 defineste  ca  ” voluntarul  este  orice
persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a
dobandit  capacitate  de  munca  potrivit  legislatiei  in  domeniul  muncii  si  desfasoara  activitati  de
voluntariat;” si  se remarca se remarca  o singura restrictie:   pentru a desfasura activitati de voluntariat
persoana sa aiba ”capacitate de munca potrivit legislatiei in vigoare”. 

Capacitatea de munca este definita de prevederile Codului Muncii  care stabileste ca  „persoana
fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani”, precum si faptul ca „persoana
fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul
parintilor  sau al  reprezentantilor  legali,  pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica,  aptitudinile  si
cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.”.

CRIPS a fost implicat intr-o serie de proiecte realizate in parteneriat cu institutii publice  (DGASPC –
uri, ISJ-uri,  Scoli etc) si private (ONG-uri sau agenti economici), precum si retele de voluntari – printre care
si copii. 

Activitatile acestor proiecte au vizat reducerea situatiilor de vulnerabilitate a copiilor beneficiari.
Situatia de vulnerabilitate – in general (si a copiilor beneficiari, in particular) este cel mai adesea insotita de
problematici  fragilizante  emotional (separarea  de  parinti,  saracie  extrema,  stare  de  sanatate  precara,
consum  de  alcool,  violenta  domestica),  problematica  care  poate  avea  impact  indirect  asupra  copiilor
voluntari care chiar daca au fost pregatiti cu privire la activitatile care urmeaza sa fie realizate, nu au
fost pregatiti sa fata acestui impact emotional. 

Copiii  beneficiari  de  voluntariat,  mai  ales  atunci  cand  apartin unei  colectivitati sau unui  grup
vulnerabil, sunt la randul lor expusi unor potentiale traume din cauza incalcarii drepturilor lor sau a unor
forme de violenta indreptata asupra lor, daca nu sunt supervizati corespunzator pe durata voluntariatului
sau  daca  voluntarii,  adulti  sau  copii,  nu  sunt  evaluati  corect  si  complet,  nu  sunt  pregatiti  pentru
voluntariatul pe care il au de efectuat si pentru lucrul cu copiii.

In acest context, mai mentionam faptul ca niciun for din România, public sau privat, nu centralizeaza
(și nici nu monitorizeaza) date despre voluntariatul copiilor sau beneficiarii copii ai voluntariatului. 


