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Bine ati venit la cursul

„POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul
copilului”!

Ne bucuram ca suntem impreuna in demersul de a intelege si de a pune in practica o participare adevarata
si de succes a organizatiilor neguvernamentale la elaborarea de politici publice. Este o oportunitate pe care
Programul Operational Capacitate Administrativa - axa  Administratie publica si sistem judiciar eficiente -
ne-o ofera noua, ONGurilor,  cu scopul de a ne sprijini  pentru imbunatatirea capacitatii de a formula si
promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.

Recunoastem cu totii dificultatea contextului actual in care asociatiile si fundatiile din sectorul social depun
eforturi deosebite pentru a identifica si accesa surse de finantare, pentru a asigura continuitatea proiectelor
si serviciilor comunitare, pentru a exista. Un context dificil in Romania, dar si pe plan european. 
Nu exista solutii „minune”, universal valabile - doar cateva „valori” pe care, spunem noi, le putem dezvolta
si include in viata ONGului: 

1. profesionalismul in tot ceea ce facem, ca servicii acordate beneficiarilor dar si ca dezvoltare institu-
tionala; 

2. parteneriatul cu structurile publice, dar si cu alte ONGuri;
3. participarea responsabila si activa la viata comunitatii, fiindca noi, reprezentanti ai societatii civile,

suntem agenti ai schimbarii in bine.

Cu gandul la aceste valori, echipa Asociatiei Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS
din Bucuresti, in cadrul proiectului  „DAP Voluntar - Dialog, Actiune si Profesionalism pentru voluntariat in
interesul copilului”, a lucrat la un model de formare care sa sprijine ONGurile sa cunosca modul in care se
poate elabora si promova o propunere alternativa la politicile publice si sa participe „practic” la demersul
de a imbunatati politicile existente in ceea ce priveste voluntariatul efectuat de copii, respectiv voluntariatul
de care beneficiaza copiii. 
O munca deloc usoara, dar foarte interesanta si, spunem noi, utila pentru noi, ONGurile: am realizat ca
invatand sa  participam activ la  elaborarea  de politici  putem sa fim sustenabili  ca  organizatii  si  sa  ne
dezvoltam.

Un alt aspect important este faptul ca acest curs presupune o munca de echipa cu caracter public-privat:
formatorii din reteaua CRIPS care il pun in practica la Alba Iulia, Buzau si Slobozia sunt specialisti in cadrul
Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Nu deplasam formatorii nostri de la Bucuresti
catre dumneavoastra, ci ii investim cu aceasta responsabilitate pe formatorii locali, cu dorinta adaptarii
formarii  la  contextul  specific  judetului.  Si  nu  numai:  cursul  va fi,  in  plus,  o  oportunitate de a dezvolta
parteneriatul local intre DGASPC si ONGurile reprezentate la curs, printr-o mai buna cunoastere reciproca si
prin activitatille practice comune.

Nu in ultimul rand, va spunem cu sinceritate ca acest model de curs va fi finalizat tinand cont de opiniile
dumneavoastra si de rezultatele concrete pe care le vom avea in cele trei judete. De aceea va invitam, inca
de la inceput, sa comunicati cu noi si sa fiti participanti activi la website-ul http://dap-voluntar.crips.ro/ , pe
care il dorim un eficient instrument de dezbatere si schimb de experienta.

Va multumim pentru participare la proiect si ne dorim o excelenta colaborare!
Echipa CRIPS  

- 1 -

http://dap-voluntar.crips.ro/


„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” 

SUPORT DE CURS

MODUL I

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.
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I. Politicile publice in Romania

Termenul de „politică publică”1 a pătruns în studiile de specialitate şi în limbajul curent din România destul
de recent, spre  sfârşitul anilor ’90.

“O politică publică este o reţea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a
resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii specifice”2

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  acţiuni  realizate  de  către  autorităţi  (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 acţiune coordonat, să modifice mediul
economic, social, cultural al actorilor sociali. 

La  nivel  naţional,  politicile  publice  pot  să  apară  dinspre  oricare  dintre  instituţiile  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 acţiune implementată de structurile puterii,
structuri  care  au  autoritate  legislativă,  politică  şi  financiară  de a
acţiona

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

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 comunităţii (grupului-ţintă)

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

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 acţioneze

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 mulţi actori şi, în cazuri mai rare, de
o singură structură (ex. Agenţie guvernamentală)

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

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

1  Cf. Manualului de Politici Publice - Destinat studenţilor de la facultăţile de ştiinţe politice,administraţie publică şi man-
agement – 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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Politicile  publice  sunt  efectul  deciziilor  luate  de  guvernanţi,  subliniind  elementele  cheie  ale  analizei
politicilor publice, respectiv, decizia politică, luată de actorii politici, de a utiliza anumite mijloace pentru a
rezolva o problemă. 

Procesul  de  elaborare  a  politicii
publice

a.  procesul  analitic -  elaborarea  politicilor  publice  reprezintă
identificarea de soluţii pentru problemele existente, făcând apel la
raţionalitate în vederea îndeplinirii scopurilor publice.  În acest caz,
cheia procesului de elaborare a politicii constă în definirea corectă
a problemei, identificarea şi  analiza unui set de soluţii  adecvat,
selectarea alternativei care rezolvă cel mai bine problema.

b.  procesul  politic -  în  procesul  de  elaborare  a  politicii  publice
accentul  cade asupra  conflictelor  şi  dezacordurilor pentru  a  se
controla  procesul  de  luare  a  deciziei,  urmărindu-se  interesul
propriu grupului politic care controlează acest proces.

Procesul  de  elaborare  a  politicilor  publice  constă  într-o  succesiune de activităţi  specifice care  au ca
finalitate elaborarea unor acte normative adoptate în şedinţe de guvern, propuse ulterior validării forului
legislativ al Parlamentului3. 

Elementele care dau consistenţă unei politici publice4: 
 politică publică este formată dintr-un  ansamblu de măsuri concrete,  care dau substanţă politicii

publice. 
 politică publică se bazează pe decizii, ca forme de alocare a resurselor, a căror natură este mai mult

sau mai puţin autoritară şi în care coerciţia este mereu prezentă. 
 politică publică se înscrie într-un cadru general de acţiune, ceea ce permite distincţia între o politică

publică şi simple măsuri izolate. 
 politică publică are scopuri şi obiective precizate, stabilite în funcţie de valori, norme şi interese. 
 politică publică are un public, adică indivizi şi grupuri a căror situaţie este afectată de deciziile luate

în politica publică în cauză. 

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. 

 In  conformitate  cu  aceasta,  “sistemul  politicilor  publice  reprezintă  ansamblul  instrumentelor,
procedurilor şi arhitecturii instituţionale, dezvoltat în scopul de a îmbunătăţi în ansamblu calitatea şi
eficienţa procesului de luare a deciziei. 

Pentru  atingerea  acestui  scop,  pe  lângă  o  bună  colaborare  între  nivelul  politic  şi  cel  executiv  al
administraţiei precum şi între administraţia publică şi societatea civilă, mai este necesară şi dezvoltarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor tuturor actorilor cheie angrenaţi în procesul politicilor publice”.

3  Despre procesul de elaborare al politicilor publice vom 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
4  Thoenig, Jean-Claude, „Les politiques publiques, Tome 4, Traité de Science Politique”, Presses Universitaires de France,
Paris, 1989 „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, 
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Sistemul  guvernamental  de  formulare  a  politicilor  publice  cuprinde  diferite  documente  de  politici
publice, precum şi, într-un sens mai larg, acte normative. 

Documentele de politici publice pot avea diferite obiective, niveluri de generalitate, pot fi elaborate în
perioade de timp diferite, iar implementarea acestora este, în cele mai multe cazuri, secvenţială. 

Necesitatea de a avea mai multe tipuri  de documente de politici  publice este generată de  diversele
niveluri de analiză efectuate în fiecare etapă de formulare a politicilor publice. Există, de asemenea, şi
considerente legate de volumul de informaţii cuprins în cadrul documentelor, în funcţie de cantitatea de
informaţii care poate fi analizată în acelaşi timp.  În mod logic, nu este posibilă includerea într-un singur
document de politici publice a unei analize detaliate a tuturor problemelor existente într-un anumit
sector - acest lucru putând deveni un obstacol în calea elaborării documentului, precum şi a procesului
decizional.

Potrivit acestui act normativ:

 Propunerea de politici publice este un document de politici publice destinat rezolvării unor proble-
me de politici publice specifice în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare sau
dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative. 

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

 Structura propunerii de politici publice este formată din următoarele părţi: 

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 importantă a propunerii
de politici publice care permite decidenţilor politici să aleagă varianta optimă în funcţie de
criteriile de evaluare (trebuie menţionat că există posibilitatea ca una din variantele
prezentate să fie şi cea de a nu acţiona). Precizarea impactului social, economic şi finan-
ciar, precum şi a implicaţiilor bugetare ale fiecărei variante trebuie prezentate prin realizarea
analizelor de impact ex-ante generale sau detaliate ale politicii publice. 

 Dacă cei care formulează politicile publice folosesc metodele generale de analiză de  impact,
efectele pozitive şi negative asupra grupurilor ţintă trebuie descrise în mod calitativ. 

 Pe de altă parte, analiza detaliată impune folosirea mai multor metode de analiză economică (anal-
iza cost-beneficii, cost-eficacitate şi altele asemenea).

 Actul normativ prevede şi implicaţiile juridice şi  planificarea în timp. Această parte descrie
proiectele de acte normative care trebuie să fie elaborate pe baza variantei de propunere de
politică publică aprobată. De asemenea, este descris conţinutul modificărilor care trebuie aduse
actelor normative: modificări ale actelor normative în vigoare, conţinutul noilor acte normative
prezentat pe scurt, precum şi actele normative propuse spre abrogare. Actul normativ descrie,
pe scurt, frecvenţa şi planificarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi raportare. Se fac precizări
privind disciplina procesului de monitorizare şi evaluare.
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Clasificare a politicilor publice, pornind de la domeniile majore ale vieţii socioeconomice:

 Politici publice privind bugetul şi finanţele 
 Politici publice Industriale
 Politici publice privind serviciile
 Politici publice în domeniul afacerilor
 Politici publice privind transporturile şi comunicaţiile
 Politici publice privind resursele naturale, producţia agricolă şi  prelucrarea
 Politici publice regionale
 Politici publice privind mediul
 Politici publice în domeniul societăţii civile şi democraţiei
 Politici publice privind administraţia publică
 Politici publice privind cultura 
 Politici publice în domeniul educaţiei şi ştiinţelor
 Politici publice în domeniul turismului, sportului şi activităţilor de relaxare
 Politici publice sociale şi privind angajarea forţei de muncă
 Politici publice în domeniul asistenţei medicale
 Politici publice în domeniul afacerilor externe
 Politici publice privind apărarea naţională 
 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. 

 Prin advocacy intelegem sustinerea si promovarea unei idei sau a unei cauze. Advocacy este ansamblul
activitatilor  desfasurate  de  catre  un  ONG  pentru  a  influenta  deciziile  ce  privesc  politicile  publice  din
domeniile de interes pentru sectorul neguvernamental.

Lobby-ul este o forma specifica de advocacy. In prezent, acest termen este raspandit in toata lumea si sem -
nifica practica prin care un anumit grup de interese (sau chiar o anumita persoana) incearca sa determine
un reprezentat al unei institutii publice sa adopte o pozitie sau sa ia o decizie care sa serveasca interesele
respectivului grup.

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 îşi propune să asigure coerenţa şi consolidarea politicilor la nivel sectorial, între diferitele nivele şi
mecanisme de guvernanţă, precum şi concordanţa acestora cu obiectivele stabilite în documentele europe-
ne. 

Principiile Strategiei 

Promovarea centrării 
societății pe dezvoltarea 
și bunăstarea copilului 

Copilul trebuie să reprezinte o valoare centrală a oricărei societăţi şi resursa
umană a viitorului. Actualele probleme critice ale societăţii nu pot fi depăşite
fără un efort colectiv direcţionat sistematic pentru bunăstarea copilului. 

Promovarea şi 
respectarea interesului 
superior al copilului

Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului. 
Interesul superior al copilului reprezintă principiul fundamental pe care se ba-
zează toate actele normative ce reglementează domeniul protecţiei şi promo-
vării drepturilor copilului, cu impact în toate domeniile: educaţie, sănătate, ju-
stiţie, asistenţă socială, etc. 
Principiul interesului superior reprezintă, în fapt, o regulă procedurală conform
căreia  atunci  când  se  impune  luarea  oricărei  decizii,  de  către  o  autoritate
publică  sau  privată,  care  poate  influenţa  viaţa,  sănătatea  sau  dezvoltarea
copilului, indiferent dacă este privit ca individ sau ca parte integrantă a unui
grup,  factorii  de  decizie  trebuie  să  analizeze  în  prealabil  toate  implicaţiile
posibile pe care decizia în cauză le poate avea asupra acestuia. 

Universalitatea, 
nediscriminarea şi 
egalitatea de şanse

Prin  măsurile  propuse,  Strategia  naţională  pentru  protecţia  şi  promovarea
drepturilor copilului asigură cadrul necesar respectării drepturilor tuturor co-
piilor, fără nicio discriminare, asigurând fiecăruia exercitarea liberă şi deplină a
drepturilor lor, în condiţii de egalitate. 
Problema discriminării este cu atât mai dificil de combătut cu cât atitudinea
generală  a  populaţiei  este  de a-i  atribui  o  importanţă  marginală.  Principiul
nediscriminării obligă autorităţile să ofere tuturor copiilor aflaţi într-o situaţie
similară acelaşi tratament şi să nu existe o disproporţie între scopul urmărit
prin tratament inegal şi mijloacele folosite. 

Primordialitatea respon-
sabilităţii părinţilor în 
creşterea şi îngrijirea co-
piilor şi caracterul subsi-
diar, dar responsabil, al 
intervenţiilor autorităţilor
statului 

Prezenta strategie îşi  propune continuarea măsurilor  privind acompanierea/
sprijinirea, 
responsabilizarea  şi  conştientizarea  părinţilor  copilului  cu  privire  la
responsabilitatea  primară  ce  le  revine  în  tot  ceea  ce  înseamnă  creşterea,
îngrijirea, educarea, bunăstarea acestuia. Exercitarea acestor responsabilităţi
esenţiale trebuie sprijinită prin intervenţia autorităţilor administraţiei publice
locale sau a altor actori instituţionali, doar atunci când resursele familiale nu
asigură pe deplin satisfacerea nevoilor copilului. 
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Promovarea parteneriatu-
lui interinstituțional și cu 
societatea civilă 

Obiectivele,  măsurile  şi  activităţile  prevăzute în cuprinsul  prezentei  strategii
continuă linia 
demersurilor orientate spre întărirea parteneriatului dintre sectorul public şi
cel privat, dar şi a celui dintre profesionişti şi beneficiari. Parteneriatul trebuie
să asigure susţinerea eforturilor depuse în vederea promovării unor politici şi
acţiuni destinate copiilor, cu un accent mai puternic pe valorile comunităţii. 
Parteneriatele între diverşii actori instituţionali, factorii interesaţi şi beneficiari
vor avea ca scop schimbarea modului în care comunitatea înţelege să asigure
protecţia reală şi efectivă a copiilor. 
Este  promovat,  de  asemenea,  parteneriatul  comunitar,  care  porneşte  de  la
premisa că 
responsabilitatea faţă de copii nu trebuie să aparţină unei singure autorităţi
sau instituţii, ci unei întregi reţele alcătuite din familia acestuia, liderii informali
ai comunităţii şi reprezentanţi ai instituţiilor sau organizaţiilor responsabile. 

Participarea şi consulta-
rea copiilor în adoptarea 
deciziilor care îi privesc 

Participarea şi consultarea reprezintă elemente cheie ale procesului de elabo-
rare a politicilor destinate copiilor, asigurând calitatea acestora în luarea deci-
ziilor referitoare la aceştia. 
Participarea copiilor, văzută ca un proces continuu de implicare a acestora în
deciziile care îi privesc, la toate nivelurile (familial, local, comunitar, central),
favorizează în  acelaşi  timp schimbul  de informaţii  şi  dialogul  constant  între
adulţi şi copii, în baza respectului reciproc şi valorizării opiniilor acestora, prin
prisma vârstei şi  gradului de maturitate. Inclusiv copiii  cu dizabilităţi trebuie
implicaţi  în  procesul  de  participare,  asigurându-li-se  în  acest  sens  asistenţă
adecvată dizabilităţii şi vârstei. 

Asigurarea stabilităţii, 
continuităţii şi 
complementarităţii 
îngrijirii personalizate 
acordate fiecărui copil şi 
primordialitatea asigurării
unui mediu familial 
pentru copiii din sistemul 
de protecţie specială. 

Copilul are nevoie de un mediu familial stabil, iar serviciile oferite lui şi familiei
trebuie gândite astfel încât să fie disponibile în orice moment al vieţii acestuia,
urmărind sprijinirea autonomiei la momentul maturităţii, concomitent cu aco-
perirea diferitelor nevoi specifice care pot apărea la un moment dat. 
Importanţa  asigurării  stabilităţii  pentru  fiecare  copil  trebuie  să  rămână  o
prioritate  inclusiv  pentru  copilul  separat  de  familie,  profesioniştilor  din
domeniu revenindu-le rolul de a identifica acele soluţii care pot avea caracter
de permanenţă şi satisfac toate nevoile copilului. 

Echitatea şi transparenţa 
bugetării/alocărilor 
financiare destinate 
copiilor.

Starea de sănătate, educaţia şi incluziunea socială a copiilor au un impact di-
rect atât asupra costurilor sociale prezente, cât şi asupra evoluţiei viitoare a so-
cietăţii iar finanţarea constantă şi echitabilă a măsurilor destinate dezvoltării
armonioase a acestora reprezintă una dintre modalităţile efective de îndeplini-
re a obligaţiilor asumate de către stat în ceea ce priveşte protecţia drepturilor
copilului.  Asigurarea transparenţei  alocărilor  destinate copiilor  nu înseamnă
numai evidenţierea separată a acestora în cadrul bugetului general ci şi identi-
ficarea acelor modalităţi concrete prin care legislaţia, politicile din domeniu şi
bugetele să fie utilizate în vederea asigurării respectării drepturilor copiilor. 
În procesul de asigurare a transpunerii în practică a măsurilor referitoare la re-
spectarea şi 
promovarea  drepturilor  copilului,  statului  îi  revine  în  primul  rând
responsabilitatea asigurării resurselor. 
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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”. 

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
protecția și promovarea drepturilor copilului

Conform acesteia, drepturile copiilor pot fi grupate în trei categorii5:

1) Drepturi de protecție, care se referă la protecţia împotriva oricăror forme de abuz fizic sau emo-
ţional, precum şi împotriva oricăror forme de exploatare.

2) Drepturi de dezvoltare, care se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de
bază, precum educaţia şi 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.

In jurul acestor principii s-au stabilit o serie de drepturi, drepturi care se adresează mai multor domenii de
activitate (domenii sectoriale): medical, educaţional, social, juridic etc..

5 Manualele din cadrul campaniei „Drepturile Copilului sunt lege” - Programul Phare 2003 implementat de ANPDCA
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Categorii de drepturi Drepturi garantate
Drepturi de protectie Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva:

 lipsirii, în mod ilegal,  de elementele constitutive ale identităţii sale sau
de unele dintre acestea Copilul este înregistrat imediat după naştere şi
are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetă-
ţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, cres-
cut şi educat de aceştia 

 pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante 
 oricăror forme de violenţă, abuz rele tratamente  sau neglijenţă 
 folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope 
 exploatării economice 
 transferului ilicit în străinătate şi a nereturnării 
 exploatării sexuale şi a violenţei sexuale 
 răpirii şi traficării în orice scop şi sub orice formă 

În relaţia cu părinţii, copiii au dreptul:
 de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijiţi şi educaţi de aceştia 
 de a relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu

alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament 
 de a nu fi separaţi de părinţi împotriva voinţei acestora, cu excepţia ca-

zurilor expres şi limitativ prevăzute de lege 
 la protecţie alternativă 

Drepturi de 
dezvoltare

 Copiii au dreptul să crească alături de părinţii lor
 Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. 
 Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe

care o pot atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare
necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. 

 Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită
dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală şi socială 

 Copiii au dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în
condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale 

 Copiii au dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări socia-
le 

 Copiii au dreptul la odihnă şi vacanţă 

De participare  Copiii au dreptul să-şi exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi
priveşte 

 Copiii au dreptul  la  protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime,
private şi familiale 

 Copiii au dreptul să fie ascultaţi în toate procedurile care îi privesc;
 Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere şi de a primi

orice informaţie pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi
informat asupra consecinţelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este res-
pectata, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. 

 Copiii au dreptul la libertatea de exprimare 
 Copiii au dreptul  la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 
 Copiii au dreptul  la libera asociere în structuri formale şi informale, precum

şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege 
 Copiii au dreptul  să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea dreptu-
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rilor lor fundamentale 
  Copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvisti-

ce  are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale et-
nice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a fo-
losi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte 

 la  împlinirea  vârstei  de  14  ani,  copilul  poate  cere  încuviinţarea
instanţeijudecătoreşti  de  a-şi  schimba  felul  învăţăturii  şi  al  pregătirii
profesionale.

 să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens
conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii 

Sunt insa situatii care presupun atenție 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. 
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III. Voluntariatul in Romania

Romania  este  evidentiata,  in  studiile  europene  cu  privire  la  voluntariat6 ,  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 niveluri7: 

- nivelul maturitatii sectorului ONG, care prezinta inca probleme structurale marcate de frag-
mentare, 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)

In cadrul lucrarii „Despre masurarea impactului voluntariatului in Romania”  8 se fac urmatoarele constatari
(care corespund anului 2015, lucrarea fiind realizata in anul 2016):

- este 80% din ONG-urile (cu proiecte in derulare) declara ca in ultimii 3 ani numarul volun-
tarilor a crescut. 

- in ultimii 5 ani miscarea de voluntariat in Romania a crescut extensiv si intensiv prin punc-
tarea pe agenda publica a subiectului 

- o noua lege a voluntariatului (78/2014) intrata in vigoare in iulie 20149 prin care are loc re-
cunoasterea voluntariatului ca experienta profesionala la angajare, daca activitatea de vo-
luntariat s-a desfasurat in domeniul studiilor absolvite , acordarea de credite pentru activi-
tatea de voluntariat 

- deschidere institutionala pe tema voluntariatului, din dubla perspectiva – cea de organiza-
tie - gazda si cea de elaborare de politici publice in domeniu

- se estimeaza ca peste 65% dintre voluntari sunt tineri cu varsta curpinsa intre 15-35 de ani
(numarul organizatiilor care ii poate gestiona este limitat – in cadrul lucrarii se estimeaza
ca peste 20% din populatia Romaniei este implicata in activitati de voluntariat).

6  VEU: National Report Romania
7  http://www.fdsc.ro/voluntariat
8  Anca Nastase, Director Executiv Federatia VOLUM - 2016
9  si actualizata -  Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii
de voluntariat în România.
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Aceste sunt date importante, relevante atat pentru dezvoltarea voluntariatului, cat si pentru dezvoltarea
capacitatii ONG-urilor de a se implica in elaborarea de politici publice.

Desi legea voluntariatului a facut subiectul dezbaterilor in ultimii ani (Legea nr. 78/2014 privind reglementa-
rea activităţii de voluntariat în România, completata de Legea nr. 175/2016), exista aspecte legate de speci-
ficitatea 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 preve-
nirea 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, apartenență politică, care a dobândit
capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat ;” si se
remarca se remarcă  o singură restricție:   pentru a desfăşura activităţi  de voluntariat  persoana să aibă
”capacitate de muncă potrivit legislației în vigoare”. 

Capacitatea de muncă este definita de prevederile  Codului  Muncii  care  stabileşte 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
părinţilor  sau al  reprezentanţilor  legali,  pentru activități  potrivite cu dezvoltarea fizica,  aptitudinile  si
cunoștințele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea si pregătirea profesionala.”.

Asociatia  CRIPS  a  fost  implicata  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. 

Aceste activitati au subliniat :

- Participarea copiilor este esentiala in imbunatatirea serviciilor sociale care le sunt
acordate copiilor si in eficientizarea interventiilor profesionistilor pentru a asigura o
mai buna integrare in comunitate, prin interventia egalilor de varsta (mentorate in
cadrul programelor de voluntariat)

- Organizarea si participarea copiilor la activitati de voluntariat si de solidaritate dez-
volta capacitatea acestora de a fi responsabili in ceea ce priveste participarea lor la
dezvoltarea comunitara.

- Este nevoie de organizarea si implicarea mai mare a membrilor comunitatii (din pu-
blic si din cadrul ONG-urilor) in activitati care comune care stimuleaza prezenta co-
piilor in viata comunitatii

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat si implicarea ONG-urilor in elaborarea ca-
drului metodologic de crestere a calitatii serviciilor oferite copiilor.
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Pe  de  alta  parte,  situatia  de  vulnerabilitate  a  copilului  beneficiar poate  genera  interventii  din  parte
copiilor-voluntari si a adultilor-voluntari a unor actiuni care, desi involuntare, incalca drepturile copilului la
confidentialitate, la identitate, la nondiscriminare

Fara a fi limitativi, am incercat o inventariere a tipurilor de actiuni numite „de voluntariat” in  care copilul
este in contact cu activitati de voluntariat (fie ca le desfasoara, fie ca este beneficiar)  si  care  nu sunt
acoperite de Legea voluntariatului si prevederile acesteia: 

 Activităţi de participare a copiilor (ecologice, sociale, etc)
 Educaţia de la egal la egal (suport intre colegii de scoala, de ex)
 Activităţi extraşcolare 
 Activităţi din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling (neremunerate)
 Participarea la Consiliul Naţional al Elevilor şi alte foruri reprezentative ale copiilor
 Activităţi de tineret
 Practica elevilor

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 bene-
ficiari, 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.  
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