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Minuta întâlnirii Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice privind 

standardele activitatilor de lucru cu tinerii 

19.10.2018 -- București 

 

Prima întâlnire a Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice privind standardele 

activitatilor de lucru cu tinerii s-a desfășurat la București (Hotel Andy) în data de 19.10 în intervalul 

10:00-13:00. 

La întâlnire au participat – în urma procesului de selecție realizat: Yolanda Florescu - Fundația Județene 

pentru Tineret Timiș (FITT), Andreas Novacovici - Consiliul Tinerilor Instituționalizați, Oana Pasalan - 

Romanian Agel Appeal, Cătălin Lazăr - Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Marius Petică - Consiliul 

Studențesc FIFT din Galați, Elena Lupoaea-Petrea - Cercetașii României - Centrul Local "Orizont" Brașov, 

Marian Bojincă - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Anamaria Boghean - Fundația Noi 

Orizonturi, Sabina Antoici - Policy Center for Roma and Minorities, Victor Toma - Asociația pentru 

Dezvoltare Activă ADA, Diana Sabo - Asociația DEIS, Alexandra Canta - YMCA Baia Mare, Andrei Popescu 

- Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (AN), și 

membri în echipa proiectului: Alina Pop – manager de proiect YMCA, Marilena Chiriță – responsabil 

comunicare – AYI, Irina Lonean – expert politici de tineret – CDCD. 

Următoarele subiecte au fost abordate: 

 prezentarea proiectului, a obiectivelor urmărite și rezultatelor planificate și rolul Grupului de 

Lucru pentru Standarde de Tineret în obținerea lor, prezentarea liniei de finanțare și a 

organizațiilor beneficiare (beneficiar și parteneri) 

 prezentarea participanților 

 prezentarea rezultatelor primului proces de consultare (din 18.10.2018) 

 prezentarea unor proiecte cu obiective complementare 

 Discuții cu privire la: 

o nevoia de standardizare a activității de lucru cu tinerii 

o opțiuni și posibilități de reglementare a standardelor 

o direcția de urmat în cadrul proiectului 

o modele de bune practici 

 prezentarea principiilor orizontale ale POCA: egalitate de șanse și dezvoltare durabilă în 

contextual standardelor de lucru cu tinerii 

 agrearea unor reguli de funcționare ale Grupului de Lucru pentru Standarde de Tineret și 

planificarea întâlnirilor viitoare 

 concluziile consultării 
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Întâlnirea Grupului de Lucru a început cu prezentarea obiectivelor urmărite și a rezultatelor vizate de 

proiect, precum și a finanțatorului (POCA) și liniei de finanțare (CP2/2017) în cadrul căreia a fost aprobat 

proiectul. Discuția cu privire la proiect a fost determinată și e faptul că - dată fiind nevoia foarte mare de 

dezvoltare a politicilor publice de tineret - printre proiectele urmărind rezultatul de program POCA de 

formulare a politicilor publice alternative cu politicile publice implementate de guvern au mai fost 

finanțate mai multe proiecte care urmăresc să dezvolte și să propună politici alternative la cele propuse 

de guvern în domeniul tineretului.  

În acest context participanții la Grupul de Lucru au agreat că este esențial ca proiectele implementate în 

paralel să genereze rezultate complementare, sau chiar sinergice, un avantaj al grupului de lucru fiind că 

pune în jurul aceleiași mese persoane care lucrează în mai multe proiecte complementare. În acest sens: 

 Yolanda Florescu a prezentat proiectul FITT în cadrul căruia se dezvoltă centrul INPUT, un centru 

de resurse pentru politici de tineret și o rețea pentru activități și politici de tineret și care va 

promova, în cadrul proiectului, o politică alternativă privind standardele de calitate de 

funcționare și activitate a Centrelor de Tineret și o metodologie de acreditare a centrelor de 

tineret. Alte politici publice de tineret vor fi dezvoltate de rețea prin Centrul INPUT în afara 

proiectului. 

 Andrei Popescu a prezentat proiectul „Nonformal se poate” care promovează utilizarea 

metodelor nonformale în participarea publică pentru dezvoltarea politicilor de tineret. 

 Cătălin Lazăr a prezentat proiectul MTS în parteneriat cu MEN și IȘE de promovare a 

programelor de educație nonformală în școli și centre de tineret 

 Irina Lonean a prezentat proiectul SIPOCA 9, implementat de MDRAP în parteneriat cu SNSPA, în 

cadrul căruia au fost elaborate propuneri de standarde de calitate / sau de conformitate și de 

cost pentru 4 servicii publice de tineret ce pot fi furnizate de administrațiile locale: organizarea 

de tabere, informarea și consilierea tinerilor, sprijinirea activităților de tineret și a voluntariatului 

tinerilor și sprijinirea tinerilor în domeniul locuirii 

Pe de altă parte, contextul proiectului este cel al: 

 Dezbaterilor asupra proiectului de Lege a Tinerilor aflat în dezbaterea Senatului 

 Inițierii procesului de descentralizare a structurii și activităților DJST-urilor din subordinea MTS 

către Consiliile Județene, altfel spus transferul patrimoniului, resurselor umane și a activităților 

realizate de la MTS către autoritățile locale (de nivel județean). 

Acest context de politici publice face ca dezvoltarea de standarde pentru activitățile cu tinerii să vină 

într-un moment oportun în care serviciile și activitățile descentralizate de la MTS și (re)reglementate 

prin noua lege vor putea fi asigurate la o calitate bună în toată țara chiar dacă nu mai sunt coordonate 

de la nivel central și vor putea fi monitorizate de la nivel central de către MTS datorită standardelor de 
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calitate propuse de proiectul YMCA în parteneriat cu AYI și CDCD (proiectul nostru) și de proiectul FITT în 

parteneriat cu UVT. 

De asemenea, având în vedere prezența în Grupul de Lucru și a reprezentanților unor finanțatori de 

proiecte pentru tineret (AN, FDSC, MTS), una dintre opțiunile de promovare a standardelor ar putea fi 

preluarea lor de către finanțatori ca recomandare pentru beneficiarii de proiecte. 

Pe de altă parte, date fiind obiectivele și rezultatele urmărite de proiectul FITT, pentru asigurarea 

complementarității și sinergiei proiectelor, s-a agreat ca în cadrul proiectului „Standarde și politici 

sustenabile în lucrul cu tinerii din România” să nu fie urmărită dezvoltarea de standarde specifice pentru 

Centrele de Tineret, ci mai degrabă pentru activități cu tinerii în alte spații. 

Au fost reiterate concluziile consultării desfășurate în ziua precedentă, 18.10.2018, respectiv 

propunerea de abordare a următoarelor elemente în cadrul standardelor în lucrul cu tinerii propuse: 

 Ciclul de activitate și planificarea sa 

 Siguranța 

 Etica 

 Sistemul de monitorizare și evaluare (sistemele de colectare de dovezi) 

 Asigurarea condițiilor oportune pentru activități (indiferent de spațiul de desfășurare) 

A fost propusă abordarea constructivă și pe baza bunelor practici a elaborării standardelor, respectiv 

utilizarea procedurilor și standardelor existente la nivelul unor organizații membre (sau nu) în Grupul 

de Lucru pentru realizarea primului draft al standardelor din cadrul proiectului. În acest sens, odată cu 

minuta întâlnirii, echipa proiectului va lansa către membrii Grupului și către participanții la consultări 

solicitarea de a împărtăși procedurile și standardele organizaționale pe care le consideră utile. 

Plecând de la aceste propuneri discuțiile au atins 2 puncte importante: 

 Importanța adaptării activităților de lucru cu tinerii la grupurile țintă și în acest context nevoia 

de cunoaștere a nevoilor grupurilor țintă cu care lucrăm (inclusiv lipsa unor studii detaliate cu 

privire la acest aspect) 

 Importanța adaptării standardelor propuse la capacitatea organizațională 

Deși standardele au fost gândite inițial ca fiind propuneri cu aplicabilitate generală sunt important de 

menționat câteva idei reieșite din discuții în acest sens: 

 Membrii Grupului de Lucru reprezintă și organizații cu grupuri țintă foarte specifice, aducând o 

mare valoare activităților proiectului prin aceea că pot asigura faptul că standardele cu 

aplicabilitate generală sunt sensibile la nevoile tuturor tinerilor. Astfel se acordă atenție 

nevoilor tuturor tinerilor. 

 În același sens, este oportună includerea în standardele elaborate a unor elemente de analiză 

de nevoi pentru fiecare activitate. 
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 Este necesară elaborarea unor standarde progresive, prin care instituțiile și organizațiile pot să 

se plaseze pe o scală în funcție de gradul în care îndeplinesc un standard, mai degrabă decât a 

unor standarde normative, de conformitate, în care nu există decât 2 opțiuni: îndeplinirea 100% 

a standardului sau neîndeplinirea lui. 

 În acest fel și organizații și instituții care nu au capacitatea de îndeplinire 100% a standardelor 

pot lucra cu acestea chiar pentru a se auto-evalua și a-și crește capacitatea. Dacă standardele 

sunt abordate normativ atunci este posibil ca activitatea unor organizații sau instituții care au 

capacitate scăzută și nu pot îndeplini de la început standardele să fie descurajată 

 

S-a propus o abordare matricială pentru a începe dezvoltarea standardelor pe baza următoarelor 

criterii, fie prin dezvoltarea unor standarde specifice, fie prin integrarea/considerarea diferitelor opțiuni 

în standardele transversale și general aplicabile: 

Cine desfășoară activitatea? Unde se desfășoară 
activitatea? 

Cine este grupul țintă? 

APL 

MTS 

ONG / ONGT / ONGS 

Mediul privat 

Indoor 

Outdoor 

Mediul virtual 

Tineri din diferite categorii de 
vârstă 

Tineri din diferite grupuri cu 
nevoi specifice 

 

Deși cea mai mare parte a discuției a privit nevoia unor standarde transversale, pentru toate activitățile 

și pentru toate grupurile țintă, din discuții a reieșit nevoia de a trata în mod particular o serie de 

activități și de grupuri țintă, care reprezintă elemente importante ale politici actuale de tineret de la 

nivelul MTS, dar și al MMJS sau MEN: 

- Activitățile de tabără 

- Serviciile și activitățile pentru tinerii instituționalizați și post-instituționalizați 

 

În ceea ce privește elementele practice, s-a agreat stabilirea unui calendar al întâlnirilor viitoare pe baza 

unui Doodle pe care echipa de proiect îl va trimite către membrii GNL. De asemenea, s-a discutat despre 

organizarea unei întâlniri și cu reprezentanții DJST-urilor urmând ca detalii să fie stabilite în viitor. 


