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Cercetare a cadrului legislativ si de politici
publice nationale privind standardizarea
serviciilor publice în general si a politicilor
de tineret în special
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Standardizarea serviciilor publice în România – generalități și aspecte
specifice descentralizării
Servicii publice – aspecte generale. Servicii și activități de tineret
Serviciul public a fost definit ca reprezentând activitatea autorităților administrației publice
care are ca scop satisfacerea unei nevoi de interes general și care trebuie îndeplinită regulat
și continuu (spre exemplu, poliția, transportul, învățământul, asistenţa socială etc.).1
În doctrina normativ administrativă actuală, serviciul public este privit ca „o activitate
organizată sau autorizată de o autoritate a administrației publice pentru a satisface nevoi
sociale de interes public.”2
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare
definește la rândul ei, serviciul public ca reprezentând „activitatea organizată sau, după caz,
autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public”, pentru
instanța de contencios administrativ fiind importantă distincția dintre interesul legitim public
și interesul legitim privat.
Astfel, după obiectul de activitate pot fi delimitate:
-

-

servicii publice administrative, destinate păstrării ordinii de drept (pentru păstrarea ordinii
publice, pentru apărarea țării, pentru activitățile financiar-fiscale care să asigure bugetul
statului);
servicii care să asigure sănătatea și bunăstarea populației (sistemul public de sănătate,
serviciile sociale);
servicii publice prin care sunt satisfăcute interese publice socio-cultural-ştiinţifice (servicii
pentru învățământ, culturale, de tineret, de sport);
servicii publice economico-industriale, comerciale (pentru industria de apărare, pentru
transporturi pe calea ferată sau pe drumurile publice, pentru transport aerian, pentru
construirea și întreținerea străzilor sau parcărilor).

1

Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1944,
p.15.
2
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 99.
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Serviciile publice mai pot fi clasificate după interesul manifestat de colectivitate în:
-

servicii universale, precum poșta și telecomunicațiile, pentru care trebuie asigurată
coordonarea la nivel internațional;
de interes național, precum justiția, apărarea națională, reprezentarea diplomatică;
de interes local, precum cele de salubrizare, transport de călători etc.

După subiectul care îndeplinește serviciul există:
-

servicii publice realizate de autorități administrative ori de persoane juridice publice
organizate de acestea;
servicii publice realizate de persoane private autorizate de autoritățile administrației
publice competente (de exemplu, transportul privat de călători, servicii de sănătate, de
învățământ etc.).

Serviciile publice pentru tineri sunt din acest punct de vedere într-o situație deosebită.
Ele pot fi considerate atât de interes național și organizate la nivel central, cât și de
interes local și descentralizate. De asemenea, serviciile pentru tineri pot fi furizate atât
de autorități, cât și de către mediul privat, în special de către organizații
neguvernamentale de și pentru tineret. Vom arăta în cele ce urmează că private din
perspectiva serviciilor publice activitățile de tineret sunt un hibrid. Acestea au avantajul
că un număr mare de actori este interesat de furnizarea lor, dar și dezavantajul că, în
lipsa unei bune organizări și standardizări a activităților se obține un nivel și o calitate
neunitară a serviciilor și activităților disponibile pentru tineri pe teritoriul țării.

Elaborarea standardelor pentru servicii publice
Un reper important pentru identificarea standardelor de calitate și cost îl reprezintă condițiile
de acreditare care reprezintă ansamblul de obligații legale în sarcina furnizorului de servicii
publice, defalcate pe obligații orizontale de funcționare a operatorului (cu titlu de exemplu:
auditarea serviciului public, protecția datelor cu caracter personal, SCIM, obligația de
transparență, alte obligații de guvernanță publică) și obligații verticale specifice (cu titlu de
exemplu: obligațiile de concurență loială, prevederile privind ajutorul de stat, respectarea
drepturilor fundamentale, accesibilitatea serviciului public, obligații tehnice intrinseci
reglementate, respectarea cadrului european de standardizare a serviciilor publice).
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Criteriile de conformitate reprezintă setul minimal conținând criteriile de structură care
permit autorizarea sau acreditatea pentru funcționarea instituțiilor care furnizează servicii
publice (spitale, unități de învățământ, autorități locale etc).
Conformitatea se determină prin cumularea condițiilor de organizare și funcționare stabilite
de lege din prisma obligațiilor specifice ce revin furnizorului de servicii publice în funcție de
natura sa juridică și a condițiilor de asigurare a accesului și a garanțiilor legale la care este
îndreptățit beneficiarul final al serviciilor publice furnizate. Standardul de conformitate se
regăsește în condițiile minime obligatorii de acreditare, autorizare sau certificare, după caz, a
serviciului public și se regăsește în standardele minime de calitate precum și în standardele de
cost ca și costuri generale de administrare a serviciului public.
În cadrul procesului de stabilire a standardelor, instituțiile implicate vor respecta și aplica o
serie de principii cheie care să fie urmărite la nivelul acestui proces:


Definirea clară a obiectivelor serviciului și corelarea standardelor;



Asigurarea transparenței procesului și a conformității acestuia;



Gestiunea eficientă a bugetelor existente care să urmărească flexiblitate, orientare
către proces, inovare;



Să răspundă nevoilor utilizatorilor de servicii publice;



Să respecte drepturile utilizatorilor de servicii publice.

Consultarea beneficiarilor, dar și a altor instituții reprezentative de tipul structurilor
asociative ale administrației publice locale - la care se referă art. 8 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare - reprezintă
o obligație în stabilirea standardelor. Art. 9 din Legea cadru a descentralizării solicită, de
altfel, ca standardele să fie elaborate de ministere și celelalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale în colaborare cu structurile asociative ale autorităților
administrației publice locale, sub coordonarea ministerului de resort, cu consultarea și a altor
actori interesați. Această procedură de implicare a celor interesați și a celor care beneficiază
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de serviciu în standardizarea și stabilirea valorilor minime este utilizată în sistemele
administrative europene și mai ales în sistemul anglo-saxon3.
În procesul de identificare a standardelor minime de calitate, este necesară implicarea
beneficiarilor de servicii publice, astfel încât acestea să aibă definită cu claritate nevoia, dar
și să fie adoptate în mod legitim4.


Standardele și valorile acestora trebuie stabilite prin consultarea organizațiilor
reprezentative din domeniul administrației publice, asociații profesionale precum și a
altor organizații care sunt actori cheie în sectoarele supuse analizei, în funcție de
resursele disponibile și dimensiunea procesului.



Standardele vor trebui stabilite cu sprijinul reprezentanților administrației publice care
dețin deja informații cu privire la nivelul așteptat al acestora, nivelul actual al lor,
precum și resursele existente și cele posibil a fi atrase.



Standardele și indicatorii trebuie să fie specifice și exprimate valoric.

Standarde pentru servicii publice descentralizate
În Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 cu modificările şi completările ulterioare este
definită „aria geografică a beneficiarilor” ca reprezentând „aria geografică de domiciliu a
majorităţii beneficiarilor unui serviciu public descentralizat într-o perioadă de timp dată”, iar
drept „criteriu al ariei geografice a beneficiarilor în descentralizarea competenţelor” (care
pot fi delegate, exclusive sau partajate) este identificat „criteriul potrivit căruia
descentralizarea competenţelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel
al administraţiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a
beneficiarilor”.
Este consacrat principiul subsidiarităţii ce urmăreşte realizarea unui serviciu public de către
autoritatea administraţiei publice locale situată la cel mai apropiat nivel de cetăţenii cărora
acesta le este destinat.

3

În Marea Britanie de exemplu, Cartele Cetățenilor (Citizen Charters) reprezintă contractul încheiat de
administrație cu cetățenii pentru a furniza serviciile în condițiile de calitate agreate în comun.
4
Adaptat după Treasury Board din Canada

8

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
Din punct de vedere juridic, conform legislației din România, standardele de calitate și
cost sunt definite conform prevederilor Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Standardele de organizare și calitate a serviciilor publice nu sunt specifice doar serviciilor
descentralizate, ci și celor acreditate sau autorizate (a se vedea mai jos capitolul dedicat
standardelor pentru serviciile sociale și din învățământ). Dar în cazul descentralizării
serviciilor publice doctrina privind standardele este cea mai dezvoltată.
Standardele de calitate sunt definite în Legea descentralizării ca reprezentând „ansamblul
normativelor de calitate în furnizarea unui serviciu public şi de utilitate publică, stabilite prin
acte normative” urmare a unei completări recente aduse prin OUG nr. 42/2016, definiţiei
iniţiale, ce nu obligă la o consacrare legislativă a acestora. În consecinţă, în acord cu
dispoziţiile legale în vigoare se impune identificarea unor normative de calitate pentru
serviciile publice şi de utilitate publică prestate la nivel local ce urmează să cunoască o
reglementare legală.
Standardele de cost reprezintă, potrivit aceluiaşi act normativ, „costurile normative utilizate
pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale în vederea furnizării
unui serviciu public şi de utilitate publică la un anumit nivel de calitate”.
Printre principiile pe baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare, în Art. 3 al Legii
cadru a descentralizării sunt enumerate: „principiul asigurării resurselor corespunzătoare
competenţelor transferate” (orice transfer trebuie însoţit de asigurarea resurselor financiare
necesare funcţionării serviciului public descentralizat), precum şi „principiul responsabilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu competenţele ce le revin, care impune
obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate
publică”. Cu alte cuvinte, îndeplinirea standardelor de calitate reprezintă o obligaţie legală a
furnizorilor de servicii publice şi de utilitate publică. Autoritatea administrației publice
centrale care a descentralizat o anumită competență trebuie să asigure și mijloacele
financiare, umane, materiale pentru furnizarea acesteia la nivel local.
Implementarea standardelor de cost reprezintă o cerință a Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările și completările ulterioare, în care, la art. 6 consacrat
descentralizării unor activități se prevede expres că: „Trecerea de către Guvern în
administrarea și finanțarea autorităților administrației publice locale a unor cheltuieli publice,

9

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
ca urmare a descentralizării unor competențe, precum și a altor cheltuieli publice noi se face
prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora,
fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la
aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele
prețurilor de consum”, legiuitorul făcând distincție între primul an și anii următori. Dar
standardele de cost nu pot fi aplicate decât dacă sunt stabilite clar standarde de calitate,
altfel riscul utilizării unui standard de cost este acela de scădere la minimum, sau chiar sub
minimul acceptabil, al calității serviciilor publice furnizate.
Potrivit Art. 7 al Legii nr. 195/2006, astfel cum a fost completat prin OUG nr. 42/2016: „În
furnizarea serviciilor publice descentralizate, autorităţile administraţiei publice locale sunt
obligate să asigure aplicarea standardelor de calitate şi să asigure finanţarea serviciilor
publice locale cel puţin la nivelul standardelor de cost stabilite în condiţiile legii”.
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Standardizarea serviciilor publice de asisteță socială și educație – un
model
În domeniile asistență socială și educație sunt dezvoltate o serie de standarde pentru
serviciile publice, care pot servi ca sursă de inspirație pentru dezvoltarea standardelor
pentru lucrul cu tinerii ca serviciu public.

Standarde pentru serviciile de asistență socială
Cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență
socială este reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, sistemul național de
asistență socială este compus din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de
servicii sociale. Dintre serviciile publice analizate în secțiunile următoare, serviciul public de
administrare a beneficiilor de asistență socială se încadrează în primul sub-sistem, în timp ce
restul serviciilor publice sunt incluse în sistemul de servicii sociale. Din analiza actelor
normative incidente în materie rezultă o structurare a domeniului în primul rând după
categoriile de beneficiari.
Potrivit prevederilor art. 104 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea publică centrală
care elaborează politica de asistență socială, stabilește strategia națională și sectorială de
dezvoltare în domeniul social, coordonează și monitorizează implementarea acestora, susține
financiar și tehnic programele sociale și exercită controlul asupra acordării beneficiilor de
asistență socială și serviciilor sociale.
De remarcat este faptul că pentru anumite categorii de beneficiari, precum victimele
traficului de persoane, persoanele private de libertate, victimele violenței în familie, și alte
autorități ale administrației publice centrale își asumă sau contribuie la îndeplinirea funcției
de reglementare în domeniu.
Art. 28 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
menționează că „pentru realizarea unor acțiuni sociale coerente, unitare și eficiente în
beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistem integrat cu serviciile
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de ocupare, de sănătate, de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes general,
după caz.” Printre situațiile prevăzute de actul normativ se numără serviciile sociale acordate
victimelor traficului de persoane, serviciile sociale destinate persoanelor private de libertate,
precum și serviciile sociale destinate victimelor violenței în familie.
În același timp, în strategiile sectoriale se evidențiază o creștere a rolului autorităților
administrației publice locale în furnizarea serviciilor sociale, în concordanță cu principiul
subsidiarității.
Potrivit prevederilor Art. 46 și 47 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările
și completările ulterioare, evaluarea inițială și elaborarea planului de intervenție, etape
obligatorii în procesul de acordare a serviciilor sociale, se realizează de către asistentul social
sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competențe în domeniul asistenței sociale din cadrul
serviciului public de asistență socială din subordinea autorităților administrației publice
locale.
În ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în domeniul asistenței sociale, atât în ceea
ce privește cadrul legislativ, cât și legate de construcția instituțională de implementare a
acestuia. Pot fi amintite în acest sens adoptarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de
aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a
serviciilor sociale, prin Hotărârea Guvernului 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea de standarde minime de calitate
pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari și
structuri de furnizare, prin Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, precum și
operaționalizarea recentă a hărții dinamice a serviciilor sociale licențiate5.
5

Versiunea beta este disponibilă la adresa www.harta-furnizori.mmuncii.ro. Harta a fost dezvoltată cu
sprijinul GovITHub și este gestionată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
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Astfel, standardele pentru servicii sociale au următoarea structură:
MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2 )
STANDARD 1 INFORMARE
S1.1 Serviciul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate
materiale informative privind activităţile derulate.
S1.2 Serviciul are capacitatea de a realiza propriul program de informare a beneficiarilor şi de
comunicare cu publicul interesat.
S1.3 Serviciul dispune de o procedură proprie privind informarea beneficiarilor asupra
activităţilor derulate.
STANDARD 2 ACCESAREA SERVICIULUI
S2.1 Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o procedură proprie de accesare a serviciului.
S2.2 Acordarea serviciului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii.
S2.3 Serviciul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.
S2.4 Serviciul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.
S2.5 Furnizorul serviciului elaborează şi utilizează o procedură proprie privind încetarea/sistarea
acordării serviciului.
MODULUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE ( Standardele 1-2 )
STANDARD 1 EVALUARE
S1.1 Fiecare beneficiar primeşte serviciul în baza unei evaluări a nevoilor proprii.
S1.2 Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.
S1.3 Personalul serviciului realizează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar
prestabilit.
S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.
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STANDARD 2 PLANIFICAREA SERVICIILOR / ÎNGRIJIRILOR
S2.1 Furnizorul serviciului acordă ajutorul pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii
zilnice, în baza unui plan individual de servicii.
S2.2 Serviciul are capacitatea de a realiza şi aplica planul individual de servicii al beneficiarului.
S2.3 Planul individual de servicii este revizuit după fiecare reevaluare.
S2.4 Planul individual de servicii se întocmeşte cu consultarea beneficiarului sau a
reprezentantului legal.
S2.5 Serviciul stabileşte activităţile de îngrijire împreună cu beneficiarul şi familia acestuia şi
acordă doar acele îngrijiri care nu pot fi furnizate de asistenţii personali.
MODULUL III ACORDAREA SERVICIILOR /ÎNGRIJIRILOR ( Standardele 1-2 )
STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / SERVICII PERSONALIZATE
S1.1 Serviciul acordă ajutor beneficiarilor pentru … (menționarea scopului de realizare a
serviciului, de exemplu: realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice).
S1.2 Serviciul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individual de
servicii.
S1.3 Serviciul are capacitatea de a acorda şi monitoriza activităţile aferente.
S1.4 Serviciul realizează o colaborare permanentă cu factorii interesați de evoluția beneficiarului
de servicii
S1.5 Furnizorul serviciului instruieşte periodic personalul cu privire la serviciile prestate.
S1.7 Serviciul asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor
cuprinse în documentele utilizate.
S1.8 Serviciul facilitează transportul personalului la locul de furnizare a serviciului.
S1.9 Serviciul se asigură că personalul asigura serviciile conform contractului încheiat cu
beneficiarul

14

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
S1.10 Serviciul ia toate măsurile necesare pentru a proteja personalul de îngrijire faţă de riscurile
la care este supus în cursul derulării activităţii
S1.11 Serviciul dispune de materialele şi echipamentele necesare pentru realizarea activităţii
STANADARD 2 INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PARTICIPARE
S2.1 Serviciul asigură, după caz, activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi
comunitate.
S2.2 Serviciul acordă informare şi consiliere beneficiarilor singuri care au nevoie să acceseze alte
servicii publice din comunitate.
S2.3 Serviciul organizează sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie.
MODULUL IV DREPTURI ŞI ETICĂ ( Standardele 1-2 )
STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR
S1.1 Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii.
S1.2 Personalul serviciului cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor.
S1.3 Serviciul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activităţile desfăşurate.
S1.4 Serviciul încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc
activităţile derulate.
S1.5 Serviciul se acordă cu respectarea prevederilor unui Cod de etică.
S1.6 Furnizorul serviciului se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.
STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII
S2.1 Serviciul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea
cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.
S2.2 Serviciul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi
combaterea formelor de abuz şi neglijare.
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S2.3 Serviciul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile
competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere,
în regim de urgenţă.
S2.4 Serviciul consemnează şi notifică incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a
serviciilor.
MODULUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE ( Standardele 1-2 )
STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
S1.1 Serviciul funcţionează conform prevederilor unui regulament propriu de organizare şi
funcţionare.
S1.2 Serviciul este coordonat de personal de conducere competent.
S1.3 Serviciul îşi derulează activităţile conform unui program propriu de dezvoltare.
S1.4 Conducerea serviciului asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor
utilizate.
S1.5 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia aplică normele legale privind gestionarea şi
administrarea resurselor financiare, materiale şi umane.
S1.6 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia se asigură că beneficiarii şi orice persoană
interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc
activitatea şi performanţele sale.
S1.7 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia facilitează participarea personalului şi a
beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii
serviciilor.
S1.8 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia asigură comunicarea şi colaborarea permanentă
cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte
instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active din comunitate, în folosul
beneficiarilor.
STANDARD 2 RESURSE UMANE
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S2.1 Structura de personal corespunde din punct de vedere al calificării cu activităţile derulate.
S2.2 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia respectă dispoziţiile legale privind angajarea
personalului.
S2.3 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia întocmeşte fişe de post pentru personalul
angajat.
S2.4 Conducerea serviciului realizează anual evaluarea personalului.
S2.5 Furnizorul serviciului se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile
necesare creşterii performanţelor profesionale.
S2.6 Personalul de îngrijire are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale
în vigoare.

Standarde pentru serviciile de învățământ și educație
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare asigură
cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la
învătătură pe tot parcursul vieții. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare reglementează structura, funcțiile, organizarea și funcționarea
sistemului național de invățământ de stat, particular și confesional.
Principiile de bază care guvernează învățământul preuniversitar și superior, cât și învățarea pe
tot parcursul vieții din România sunt:


principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii
implicați direct în proces;



principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților
naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice,
culturale, lingvistice și religioase;



principiul asigurării egalității de șanse;



principiul autonomiei universitare;

17

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149


principiul libertății academice;



principiul incluziunii sociale



principiul organizării învătământului confesional potrivit cerințelor specifice fiecărui
cult recunoscut, etc.

În România, învățământul este serviciu de interes public și se desfășoară, în condițiile Legii nr.
1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, în limba română,
precum și în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație internațională.
Ministerul Educației Naționale proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale în
domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor
asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național al Rectorilor, structurilor
asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliului
Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilor reprezentative
ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale studenților, autorităților administrației publice,
mediului de afaceri și organizațiilor neguvernamentale finanțatoare care susțin programe
educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale.
Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar
inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, urmând ca până în anul 2020 să
devină obligatoriu și învățământul liceal.
Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. De asemenea, statul asigură
finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi
confesional, precum şi pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se face în baza şi în limitele
costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul
Educaţiei Naționale.
Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, niveluri, cicluri şi programe de
studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
Ministerul Educaţiei Naționale prin organismul specializat, stabileşte anual costul standard per
preşcolar/elev, cost care stă la baza finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază toţi
preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi preşcolarii şi elevii din
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învăţământul general obligatoriu, profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază
în unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic, conform legislaţiei în vigoare.
Unitățile de învățământ pot primi donații din țară și din străinătate, potrivit reglementărilor
legale, dacă servesc politicii educaționale a sistemului național de învățământ și dacă nu sunt
contrare intereselor statului român și legislației în vigoare.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.
Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat.
Cu privire la modul de organizare a competențelor privind asigurarea serviciilor de
învățământ, din legislația analizată rezultă că învățământul se desfășoară sub autoritatea
statului (art. 1 din Legea nr. 1/2011), ca serviciu de interes public (art. 10 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011).
Stabilirea conținutului și a standardelor serviciilor publice de învățământ preuniversitar,
gestiunea personalului didactic reprezintă competențe exclusive ale Ministerului Educației
Naționale, care le exercită centralizat, prin aparatul ministerului și deconcentrat prin
inspectoratele județene de învățământ.
În legătură cu asigurarea logisticii, a cadrului de realizare a serviciilor de învățământ
preuniversitar – resurse financiare, terenuri, clădiri – competențele sunt partajate între stat și
autoritățile administrației publice locale sau județene, după caz.
Pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanțării de bază a învățământului
preuniversitar, din bugetul de stat sunt defalcate sume din T.V.A. și alocate bugetelor locale,
după caz județene în cazul învățământului special pe baza costului standard per
elev/preșcolar aprobat prin hotătâre a Guvernului.
Terenurile şi clădirile unităţilor de învățământ preuniversitar fac parte din domeniul public
local şi sunt administrate de către consiliile locale, care le pun la dispoziția unităților de
învățământ. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi
sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.
Cu privire la organizarea și funcționarea învățământului superior sunt aplicabile dispozițiile
art. 32 alin. (6) din Constituția României, republicată potrivit cărora autonomia universitară
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este garantată. Legea educației naționale adaugă și alte principii de bază ale învățământului
superior, cum ar fi:


principiul libertăţii academice;



principiul răspunderii publice;



principiul asigurării calităţii.

Standardele privind instutuțiile de învățământ includ indicatori de performanță cu o
structură unitară și descriptori diferiți în funcție de tipul insituției pentru care se dezvoltă
standardul. Un indicator de performanță poate include până la 20 de descriptori, dar în
afară de aceștia, domeniile și indicatorii de performanță pentru standardizare sunt
următoarele:
Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi
manageriale
Subdomenii
Indicatori de performanţă
1. Management strategic
1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare).
1.2. Organizarea internă a unităţii de învăţământ

2.
Management
operaţional

1.3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi
externă
2.1. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ
2.2. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a
informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi
informaţiilor
2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
2.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării programului
2.5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: b) baza materială
Subdomenii

Indicatori de performanţă
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1.Spaţii şcolare

1.1. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare
1.2. Dotarea spaţiilor şcolare
1.3. Accesibilitatea spaţiilor şcolare
1.4. Utilizarea spaţiilor şcolare

2. Spaţii administrative
3.Spaţii auxiliare

2.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea
administrative
3.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea
auxiliare
3.2. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

spaţiilor
spaţiilor

3.3. Utilizarea spaţiilor auxiliare
4.
Materialele
şi
mijloacele
de
învăţământ, auxiliarele
curriculare

5.Documente şcolare

4.1. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare
4.2. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare /
centrului de documentare şi informare
4.3. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare
4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de
învăţământ şi auxiliarelor curriculare
5.1. Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de
studii

Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: c) resurse umane
Subdomenii
Indicatori de performanţă
1.Managementul
1.1. Managementul personalului didactic şi de conducere
personalului
1.2. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului
nedidactic
Domeniul: B. Eficacitate educaţională ; criteriul: a) conţinutul programelor de studiu
Subdomenii
Indicatori de performanţă
1.Oferta educaţională
1.1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale
1.2. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

21

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
2.Curriculum

2.1. Proiectarea curriculum-ului
2.2. Realizarea curriculum-ului

Domeniul: B. Eficacitate educaţională ; criteriul: b) rezultatele învăţării
Subdomenii
Indicatori de performanţă
1.Performanţele şcolare
1.1. Evaluarea rezultatelor şcolare
2.Performanţele
extraşcolare

2.1. Evaluarea rezultatelor
(extra-clasă şi extra-şcolare)

la

activităţile

extracurriculare

Domeniul: B. Eficacitate educaţională ; criteriul: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau
metodică, după caz
Subdomeniu
Indicatori de performanţă
1.Activitatea ştiinţifică şi 1.1. Activitatea ştiinţifică
metodică
1.2. Activitatea metodică a cadrelor didactice
Domeniul: B. Eficacitate educaţională ; criteriul: d) activitatea financiară a organizaţiei
Subdomeniu
Indicatori de performanţă
1.Activitatea financiară
1.1. Constituirea bugetului şcolii
1.2. Execuţia bugetară

Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea
calităţii
Subdomenii
Indicatori de performanţă
1.Autoevaluarea
1.1.
Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare
instituţională
instituţională
2.Managementul calităţii 2.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a
la nivelul organizaţiei
calităţii
2.2. Dezvoltarea profesională a personalului
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Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul : b) proceduri privind iniţierea , monitorizarea
şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Subdomeniu
Indicator de performanţă
1.Revizuirea periodică a 1.1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
ofertei şcolii

Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: c) proceduri obiective şi transparente de
evaluare a rezultatelor învăţării
Subdomeniu
Indicator de performanţă
1.Optimizarea
1.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării
procedurilor de evaluare învăţării
a învăţării
Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calităţii
corpului profesoral
Subdomeniu
Indicator de performanţă
1.Evaluarea
corpului 1.1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral
profesoral
Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: e ) accesibilitatea resurselor adecvate
învăţării
Subdomeniu
1.Optimizarea
educaţionale

Indicator de performanţă
accesului

la

resursele

1.1.
Optimizarea
educaţionale

accesului

la

resursele

Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic,
referitoare la asigurarea internă a calităţii
Subdomeniu
1.Constituirea
actualizarea bazei
date

şi
de

Indicator de performanţă
1.1. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ
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Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: g) transparenţa informaţiilor de interes public
cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
Subdomeniu
Indicator de performanţă
1.Asigurarea
accesului
la 1.1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii
informaţie al persoanelor şi
instituţiilor interesate
Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a
calităţii educaţiei, conform legii
Subdomeniu
Indicator de performanţă
1.Funcţionarea
1.1. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu
structurilor responsabile evaluarea internă a calităţii
cu evaluarea internă a
calităţii

24

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149

Scurtă istorie a serviciilor și activităților de tineret din România
Cadrul european al politicilor de tineret. Bază și model pentru politicile românești
Cine sunt tinerii este o întrebare al cărei răspuns este diferit, de la stat la stat, tineretul fiind
un concept dinamic, o construcție socială (Bordieu, 1983, Jones, 2009). În plus, dificultatea
analizei acestui concept este determinată și de noutatea conceptului în sine, existând
accepțiunea că tineretul este rezultatul industrializării și al apariției primelor forme de stat al
bunăstării (Aries, 1962, Jones, 2009). Primele referințe clare la tineret apar în perioada
Renașterii, pe fondul sporirii importanței educației pentru dezvoltarea societății. Însă,
definirea și rolul tineretului păstrează un caracter marginal până în a doua jumătate a
secolului XX, când studiile asupra adolescenței subliniază existența tinereții ca stadiu distinct
în dezvoltarea umană. Abia anii 70, pe fondul crizelor economice și acutizării problemelor
tinerilor permit portretizarea tineretului ca agent de schimbare și îi definesc rolul la nivel
structurii sociale (Jones, 2009). În Europa Centrală și de Est, dincolo de portretizarea sa ca
problemă de analizat, tineretul este investit cu această imagine ca actor al schimbării, în
special datorită rolului pe care îl joacă în evenimentele din 1989 (Kovaceva, 2002, Chisholm,
2006). Astfel, tineretul nu este doar o categorie de vârstă, ci, în sens durkemian este un fapt
social, existând numeroși factori externi ce influențează această categorie (Mărginean, 1996,
Tucker, 1997). Fred Mahler clasifica societățile în funcție de rolul pe care îl atribuie
tineretului astfel: societăţi de tip tradiţional, paternalist, autoritarist – ce atribuie tineretului
un statut-rol de marginalitate şi societăţi de tip modern, democratic – care atribuie
tineretului un statut-rol de participant egal la viaţa economică, social-politică şi culturală.
(Mahler, 1983)
Politicile Europene în domeniul tineretului au fost puse în practică pentru a facilita
participarea tinerilor și pentru a asigura dezvoltarea unor competențe și abilități care să le
faciliteze integrarea pe piața muncii (Blakely, 1990, Tucker, 1997). Primele referințe clare la
politicile de tineret apar în Tratatul de la Maastricht, în 1993 – Articolul 149 (2), stipulându-se
clar nevoia de a încuraja dezvoltarea structurilor de participare în domeniul tineretului, în
special schimburile interculturale de tineri (Stringan, 2005). Participarea tinerilor a fost
stipulată ca prioritate, abia în 2001, prin Carta Albă a Tineretului, până în 2011 incluziunea
socială a tinerilor fiind investită cu resurse și programe specifice. Din 2001 și la nivelul Uniunii
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Europene participarea tinerilor devine prioritate, operaționalizându-se două nivele ale
participării: participarea la viața comunității și participarea în structurile democrației
participative. (Comisia Europeană, 2008) Urmând modelul lui Albert Hirschman, pentru a
păstra loialitatea și pentru a evita ieșirea din sectorul participării active, tinerii aveau nevoie
de un set clar de măsuri care să le asigure vocea, să le permită să devină participanți activi.
(Hrischman, 1970) În 2000 Strategia Lisabona – 2000 aducea și instrumentul necesar pentru
coordonarea politicilor în domeniul tineretului – metoda deschisă de coordonare. Din 2001
până în 2009 măsurile și programele europene pentru tineret s-au axat în special pe oferirea
de documente strategice și norme metodologice pentru aplicarea metodei deschise de
coordonare. Din 2009, alături de angajare și angajabilitate și reforma sistemelor de educație,
participarea activă a tinerilor este redefinită ca prioritate, printr-un dublu mecanism:
abordare multisectorială a problemelor tinerilor și implicarea lor în procesele decizionale,
noile programe și politici fiind puse în practică alături de tineri, nu pentru tineri. (Comisia
Europeană - Tineretul – Investiție și Capacitare, 2009), iar Tratatul de la Lisabona, în 2010,
introducea un articol privind importanța participării tinerilor. (Art. 165)
Analizând un concept nou – tineretul și cercetarea în domeniul tineretului a avut un parcurs la
fel de greoi. Astfel, abia în ultimii 15 ani se poate vorbi de existența unui domeniu de
cercetare distinct constituit ca cercetare în domeniul tineretului. Dezvoltarea acestui
domeniu este determinată de următoarele considerente: în termeni sociali și politici, la nivel
European este recunoscut rolul tineretului ca agent de dezvoltare, apariția acestui domeniu
pe agenda organizațiilor internaționale – cu precădere pe agenda Consiliului Europei și a
Comisiei Europene, recunoașterea rolului pe care tinerii l-au avut în parcursul tranziției către
democrație în statele din Centrul și Estul Europei. (Chisholm, 2006)

Politicile de tineret în România post-comunistă
Aspecte introductive
Pentru buna înțelegere a structurii sociale se impune sincoronizarea definirii rolurilor
grupurilor sociale cu modernizarea și democratizara regimurilor politice. (Lorenz, 2006) După
40 de ani de participare fortață, în cadrul Uniunii Tineretului Comunist, urmând modelul
Kosmosolului sovietic, evenimentele din 1989, prin transformarea sistemului autoritar cu
tendințe sultanistice (Linz, 1998), la sfârșitul ideologiilor (Fukuyama, 1992), determina și
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redefinirea rolului tineretului, cu o tranziție descrisă în termeni temporali și spațiali.
(Kovaceva, 2001) Prăbușirea sistemului bunăstării comunist bazat pe cei patru piloni –
angajare maximă, beneficii sociale și universal distribuite, distribuirea bunăstării prin
beneficiile acordate de locul de muncă (Esping-Andresen, 1996) au făcut ca situația socioeconomică a familiilor să se degradeze și ca problemele tinerilor să aibă același profil, din
1990, până în 2007 – criza locurilor de muncă, criza locuințelor, lipsa oportunităților de
participare. (Diagnozele privind problemele tinerilor – 1990 – 2009) Fără a include ideea
dependeției de cale, la redefinirea portofoliilor ministeriale, tineretul a fost permanent mutat
– fie sub același portofoliu cu sportul, în cadrul unui minister separat sau asociat cu educația
și cercetarea, fiind, în prezent, în competența unei agenții guvernamentale, însă situația fiind
similară cu cea din 2005-2008. Influența organizațiilor interguvernamentale asupra politicii de
tineret este clară – guvernul din 2004, în căutarea îndeplinirii criteriilor necesare pentru
aderare, este primul care are un capitol separat, în programul de guvernare pentru tineret.
Integrând structurile de dialog structurat, este primul document care stipulează obligația
autorităților locale de a crea structuri de participare pentru tineri și de a îi implica în procesul
decizional. În plus, aceiași nevoie de a îndeplini criteriile și calendarul de aderare au impus
apariția în 2001 a Planului de Acțiune pentru Tineret, reînnoit în 2005. Măsurile stipulate în
aceste documente vizează incluziunea economică și socială a tinerilor și rolul instituțiilor în
acest proces, participarea tinerilor la aceste mecanisme fiind neglijată. Deși planul a fost
considerat un exemplu de succes pentru statele candidate, lipsa aplicării normelor
metodologice emise ulterior și lipsa de redefinire a rolurilor instituționale – în condițiile în
care o parte dintre aceste instituții nu mai există dovedesc existența planului de acțiune ca
document, dar și lipsa rezultatelor sustenabile planificate. (Călăfăteanu, 2009).
În plus, ceea ce trebuie menționat este lipsa de documente legislative în domeniul tineretului,
până în 2006. Din 1989, doar 3 acte legislative erau emise în domeniu, două dintre ele
clarificând situația partimoniului Uniunii Tineretului Comunist și administrarea lor actuală de
către Fundațiile pentru Tineret. În 2006 este lansat pachetul de legi ale tinerilor: legea
tineretului – stipulând atribuțiile unor instituții care nu mai există, din 2008, fiind, astfel, un
document ce nu poate fi utilizat, legea centrelor de informare și consiliere pentru tineret,
legea Consilului Național al Tineretului – organism care nu a apărut niciodată și legea
voluntariatului. (Ibid.) În afara lipsei definirii clare a competențelor, domeniul polticilor și
programelor de tineret a fost permanent marcat de cazuri de corupție. Reorganizarea
Agenției Naționale pentru Sport și Tineret, în 2009, a dus și la dispariția departamentului care
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se ocupa de cercetarea în domeniul tineretului. Astfel, structura de trialog – cercetare,
reprezentanți ai tinerilor, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale (Mitulescu, 2008) este
permanent destabilizată și domeniul abundă în acte și programe care nu mai corespund
actualei așezări instituționale. Astfel, se deduce clar tendința forțată de a crea o politică de
tineret în România post-comunistă, doar din necesitatea de a îndeplini criteriile necesare
aderării. Politicile de tineret, deși ar trebui să corespundă realităților și contextelor locale
(Denstand, 2009) și-au dovedit lipsa de adaptabilitate și eficiență, în România. Astfel, soluțiile
discursive înscrise în programele guvernamentale, apariția unui pachet legislativ care nu a fost
niciodată aplicat corespunzător și lipsa amendamentelor care să corespundă contextelor
actuale și acutizarea problemelor tinerilor demonstrează apariția politicilor de tineret mai
degrabă ca rezultat al unui proces forțat de europenizare, precum și incapacitatea
autorităților naționale de a utiliza metoda deschisă de coordonare.

Existența unei politici naționale de tineret determină, în același timp, angajamentul
guvernului față de acest segment și angajamentul praticienilor – lideri și lucrători de tineret
pentru obținerea rezultatelor scontate prin programe și politici. Pusă în practică prin
documente și programe, politica națională de tineret trebuie să îndeplinească cinci criterii de
bază: acoperire geografică și socială, cooperarea între toți factorii interesați, competența
celor care o aplică și formarea lor specifică, planificarea costurilor și claritatea obiectivelor.6
În plus, coerența politicii de tineret și eficiența sa determină considerarea tineretului ca
resursă, nu ca problemă de rezolvat și este singurul mecanism prin care se poate asigura
trialogul – autorități, cercetare, tineret și poate determina apariția ulterioară a unui corp
critic de cetățeni, cetățeni activi în viața comunității.7
Participarea tineretului este mai mult decât angajament politic, pentru că include puterea
tinerilor prin participarea lor şi nu mai sunt văzuţi doar ca receptori pasivi ai resurselor sau ca
o cauză a problemelor sociale ci ca cei mai importanţi agenţi în procesul de schimbare socială.
Pentru că angajarea lor, ca parteneri egali înseamnă, în primul rând, recunoaşterea
drepturilor tinerilor de a participa la toate nivelurile de decizie şi de a îşi utiliza la maxim

6

Finn Yrjar DENSTAD, Op. Cit,, p.7.
Roger HART, Children’s participation from Tokenism to Citizenship, Florence UNICEF Innocenti
Research Center, 1992, p.8.
7
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capacitatea, trebuie identificate mecanismele care ar putea duce la activarea participării
lor.8
Legea centrelor de informare și consiliere pentru tineri
Deşi prevăzută în fiecare program de guvernare, legislaţia pentru tineret nu a constituit
niciodată o prioritate în procesul legislativ. Astfel, abia în 2006 a fost promulgat, în formă
finală, un pachet de patru legi care se adresează tinerilor. În data de 17 iulie au fost
promulgate propunerea legislativă privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere
pentru tineri şi propunerea legislativă privind voluntariatul, iar în data de 21 iulie au fost
promulgate propunerea legislativă privind tineretul şi propunerea legislativă privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România.
Legea nr. 333 din 17 iulie 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere
pentru tineri (Publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 20 iulie 2006) Deşi înfiinţarea acestor
centre apărea în fiecare program de guvernare şi fiecare Plan de Acţiune pentru Tineret
prevedea chiar formarea unor reţele de astfel de centre, abia de la 1 ianuarie 2007, când
legea urma să intre în vigoare, urmau să apară, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Tineret
(ANT), în subordinea Direcţiilor Judeţene pentru Tineret, ,,centre de informare şi consiliere
pentru tineri, pentru categoria de vârstă 14-35 de ani.”9
În cadrul acestor centre urma să se asigure acestor tineri informare, consiliere şi consultanţă,
în domenii specifice, în mod gratuit şi fără discriminare. În plus, aceste centre trebuiau să
deţină baze de date, actualizate, cu privire la problemele tinerilor şi să trimită analize, pe
aceste tematici, autorităţilor centrale şi locale. Centrele de informare şi consiliere pentru
tineri trebuiau să desfăşoare programe proprii, specifice zonei în care funcţionau, în
colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale şi puteau dezvolta parteneriate cu
organizaţii neguvernamentale şi alte categorii de parteneri sociali.10
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9
Monitorul Oficial nr. 629 din 20 iulie 2006- Legea nr. 333 din 17 iulie 2006 privind înfiinţarea centrelor
de informare şi consiliere pentru tineri, Art. 1.alin 1.
10
Ibid,Art.10.
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Fondurile necesare înfiinţării şi funcţionării acestor centre se asigurau de către ANT, care
trebuia să elaboreze şi o strategie anuală cu privire la informarea şi consilierea tinerilor,
strategie a cărei implementări revenea acestor centre.11 Trebuie însă marcat faptul că această
lege nu stipulează ce tip de personal urma să lucreze în aceste centre şi ce specializare
trebuiau să deţină aceşti lucrători şi, deşi Art.2, Alin. 1 permite apelarea la colaboratori
externi pentru furnizarea de expertiză specifică, nu este precizat în ce caz se poate solicita
această expertiză şi ce tip de colaboratori pot exista.
Deşi ANT era forul care asigura, financiar existenţa acestor centre, autorităţile publice locale
erau cele care trebuiau să pună la dispoziţie spaţiul necesar. Astfel, faptul că Strategia din
2011 relua ideea acestor centre și prevedea înființarea altor 8 centre demonstrează
preocuparea permanentă a autorităților pentru oferirea de consiliere și informare a
tinerilor și permanentul eșec în transpunerea practică a tuturor acestor obiective.
Legea Consiliului Național al Tineretului din România
Legea nr. 351 din 21.07.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Tineretului din România (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din
26.07.2006) Consiliul Naţional al Tineretului din România (CNTR) este ,,persoana juridică de
drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală şi fără scop patrimonial”12. CNTR este
principalul for neguvernamental care reprezintă tineretul în raport cu autorităţile publice.13
Interesant de analizat este statutul organizaţiilor care pot face parte din CNTR. Astfel, deşi
este un for neguvernamental, în afara federaţiilor de tineret şi al structurilor asociative de
tineret la nivel judeţean, pot face parte din CNTR și câte o organizaţie de tineret din cadrul
fiecărui partid politic parlamentar sau care este recunoscută ca reprezentantă a acestuia, în
domeniul tineretului.14
Scopul principal al CNTR era acela de a stimula participarea tinerilor la viaţa economică,
socială, politică, culturală şi sportivă a ţării şi de a asigura reprezentarea intereselor acestui
11

Ibid, Art.11, Art. 8.
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 26.07.2006 - Legea nr. 351 din 21.07.2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România, Art. 1, alin. 1.
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Ibid, Art. 1, alin.3.
14
Ibid, Art. 2, alin. 1.
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segment de vârstă. Astfel, ca obiectiv prioritar, devine pentru CNTR reprezentarea tinerilor,
în relaţia cu autorităţile publice.
În ceea ce priveşte structura organizatorică, CNTR dispune de o organizare foarte complicată.
Camera naţională este formată din reprezentanţi ai structurilor asociative naţionale, de
tineret şi din reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale de tineret ale partidelor politice şi
Camera judeţeană - alcătuită din consiliile judeţene ale structurilor asociative de tineret. Ca
organe de conducere, CNTR dispune de un Forum naţional, alcătuit din câte un reprezentant
al fiecărei structuri membre şi un Consiliu Director, format din preşedinte – ales din rândul
reprezentanţilor structurilor asociative neguvernamentale, un secretar general – ales prin
acelaşi mecanism, şase vicepreşedinţi: patru din partea organizaţiilor de tineret ale partidelor
politice guvernamenatale, unul din partea organizaţiilor de tineret ale minorităţilor naţionale
şi un reprezentant al camerei judeţene şi nouă membrii aleşi: doi din partea Camerei
Judeţene, unul din partea partidelor politice, doi din partea minorităţilor naţionale, patru din
partea structurilor asociative neguvernamentale de tineret.15
Deși adoptată acum 13 ani și niciodată abrogată, legea nu a fost pusă în aplicare, CNTR
nefiind înființat. Pe de altă parte, recent MTS a inițiat un alt forum de consultare cu
societatea civilă. Ceea ce pune problema armonizării cadrului legislativ cu situația de fapt.
În plus, dincolo de reglementarea originală a componenței consiliului: civico-politică,
componență ce nu se regăsește ca bună practică în alte politici de tineret europene și
dincolo de supra-reglementarea prin lege a modului de organizare a unei structuri
neguvernamentale, chiar ideea impunerii prin act normativ a modului de formare și
selecție a unui organism neguvernamental, consultativ, este contestată de reprezentanții
ONGT intervievați.
Legea Tinerilor 350/2006
Cu siguranţă, cel mai important act din acest pachet de legi este Legea nr.350 din
21.07.2006 – Legea Tinerilor (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, din 27.07.2006).
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Legea este structurată în 7 capitole, ultimul fiind dedicat dispozițiilor tranzitorii și finale.
Legea a fost modificată până acum de 3 ori, de două ori în 2006, anul adoptării ei și odată, cel
mai substanțial, prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2010.
Legea are caracterul unei legi cadru. Ea stabilește cadrul instituțional în domeniu și o serie de
obligații privind formularea unor politici și programe, implementarea unor acțiuni și activități
de către organismele publice și private definite de cadrul instituțional. Dar nu prevede
mecanisme de implementare. Respectiv Legea Tinerilor nu prevede sancțiuni pentru
niciunul dintre organismele pentru care prevede obligații, nici publice, nici private. De
asemenea, legea nu prevede obligativitatea niciunei instituții în monitorizarea și
evaluarea punerii sale în aplicare, pentru a permite guvernului, la nivelul MTS, să
aprecieze situația actuală și să formuleze politici și programe care să impună sau să
încurajeze măcar instituțiile și organizațiile cu atribuții în domeniul tineretului să pună în
aplicare legea.
De exemplu, în ceea ce privește suportul pentru activitățile de tineret, în Capitolul I –
Articolul 3 – este menționată obligația autorităților adiminstrației publice centrale și locale
de a sprijini activitatea de tineret și de a asigura cadrul adecvat de desfășurare a acesteia.
După cum am menționat, acestei obligații nu îi este asociată o sancțiune pentru încălcare. De
altfel nici nu ar fi posibil, dat fiind că obligația de sprijin nu este operaționalizată, definită.
Dar legea nu prevede corelativ obligația vreunei instituții de a definii operațional și de a
urmării (monitoriza și evalua) dacă autorităție sprijină și asigură cadrul pentru activitatea de
tineret și de a adapta politicile naționale existente pentru a asigura îndeplinirea acestei
obligații.
Încadrarea în vârstă și alte definiții - Capitolul I al Legii Tinerilor
Capitolul I al legii este dedicat dispozițiilor generale. Prima problemă identificată de
cercetare a fost dificultatea stabilirii încadrării tineretului, în termeni de vârstă. Documentul
esențial pentru sectorul tineret - Legea nr. 350 din 21/07/2006 – Legea tinerilor prevede că
tinerii sunt cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.16 În realizarea interviurilor, a fost
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Monitorul Oficial, Partea I, din 27.07.2006 , Legea nr.350 din 21.07.2006 – Legea Tinerilor, Art.2,
alin.2, lit. a.
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sondată și încadrarea în această limită de vârstă în cadrul Legeii nr. 350 din 21/07/2006 –
Legea tinerilor.
Singurele comentarii înregistrate au fost legate de nevoia de sincronizare a politicii naționale
de tineret cu politica europeană și posibilitatea de a avea în Legea Tinerilor categoria de
vârstă încadrată de Comisia Europeană – 13-30 ani.
Dar analiza de conținut a prevederii legislative, dintr-o perspectivă sociologico-juridică,
relevă unele probleme ale acestei definiții. Dincolo de dobândirea cărții de identitate la 14
ani, este neclar de ce cadrul normativ românesc exclude de la beneficiile prevăzute de
legea tinerilor pe tinerii de 13 ani, deși politica europeană îi include.
Pe de altă parte, având în vedere includerea în lege a unor prevederi privind facilități
economice pentru tinerii antreprenori și protecția socială a tinerilor, inclusiv a tinerelor
familii, includerea intervalului de vârstă 30-35 de ani în definiția legală a tinerilor poate fi
justificată. Totuși, o definiție atât de largă a „tinereții” în Legea Tinerilor, de la 13 la 35
de ani, pune problema definirii unor politici coerente de tineret, având în vedere că în
acest interval de vârstă tinerii au nevoi foarte diferite.
Mai mult, legând definiția tinerilor de statutul de cetățean sunt excluși de la drepturile
oferite de lege și nu pot beneficia, conform legii, de activități de tineret, cetățenii europeni
sau resortisanții țărilor terțe, ceea ce este discriminatoriu.
Legea Tinerilor nu definește activitatea de tineret (concept pe care totuși îl folosește),
centrele de tineret și lucrătorii de tineret (ocupație recent introdusă în COR) – concepte
fundamentale în dezvoltarea tineretului și elemente necesare pentru o politică de tineret
modernă.
În plus, în ceea ce privește actualizarea cadrului conceptual, reprezentanții autorităților
publice tind să susțină cadrul existent considerând că restul conceptelor de referință în
domeniul tineretului se găsesc suficient de bine în alte documente și programe, în timp ce
tinerii doresc ca educația nonformală să fie inclusă acestui cadru conceptual. Recomandarea
tinerilor participanți la focus grup vine, mai degrabă, pe fondul nevoii de recunoaștere a
competențelor dobândite în urma participării la activitățile structurate cu ajutorul acestor
metode de învățare nonformală și a nevoii de transfer a acestor competențe în parcursul lor
socio-profesional. Conform priorităților și documentelor europene, învățarea pe tot parcursul
vieții ar trebui să fie inclusă în această lege.
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Cadrul instituțional – Capitolul II al Legii Tinerilor
Capitolul II al legii este dedicat Structurilor administraţiei publice centrale şi locale cu
responsabilităţi în domeniul tineretului. În ordine, cele şase secţiuni sunt: Autoritatea
Naţională pentru Tineret, Consiliul Interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare,
tineret, sport şi minorităţi, Direcţiile judeţene pentru tineret – respectiv a municipiului
Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor, Centre de informare şi
consiliere pentru tineret, Administraţia publică locală. Însă, această așezare instituțională nu
mai corespunde realității, în 2015, fiind absolut necesară actualizarea acestui Capitol. În
2010, prin OG 15/2015, a fost abrogat conținutul secțiunilor referitoare la ANSIT (instituție
desființată) și la Direcţiile judeţene pentru tineret – respectiv a municipiului Bucureşti. Dar în
locul acestora din urmă au fost înființate Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, dar nu
au mai fost incluse în Legea Tinerilor. Autoritatea Națională pentru Tineret a fost
transformată în Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și a trecut din subordinea
Primului Ministru în subordinea MTS, dar această modificare nu a fost preluată de lege, pe de
altă parte, ministerul de resort nu este menționat de lege.
În plus prezenta structură instituțională existentă în Legea Tinerilor prevede atribuții pentru
instituții și autorități care fie au dispărut sau ale căror responsabilități au fost preluate de
alte autorități și structuri. Astfel, responsabilitățile ANT – Autorității Naționale pentru Tineret
se regăsesc, în mare parte, în portofoliile diverselor direcții din cadrul MTS – Ministerul
Tineretului și Sportului. De asemenea, subiecții intervievați consideră că dincolo de
existența Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și
minorități, funcționarea eficientă a acestei structuri este absolut necesară pentru
asigurarea integrării socioprofesionale a tinerilor.
Secţiunea a 6-a a Capitolului II – Administraţia publică locală aduce un element de noutate:
acela ca autorităţile administraţiei publice locale să asigure cadrul pentru participarea
tinerilor la luarea deciziilor, în domeniul tineretului. De apreciat faptul că sunt prevăzute şi
mecanisme pentru a se asigura acest proces: consultarea cu organizaţiile de şi pentru tineret,
constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale17. Dar absența sancțiunilor

17

Ibid, Art. 10.
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pentru nerespectarea acestei obligații de consultare face ca punerea în practică a
mecanismelor de consultare la nivel local să fie încă foarte rară.
Funcționarea exemplară a mecanismelor de dialog structurat la nivel european și punerea
la dispoziție a metodei deschise de coordonare, ar putea oferi modele excelente de
structurare a cadrelor de dialog la nivel național și local.
Reglementarea ONGT și a consultării cu tinerii – Capitolul III al Legii Tinerilor
Capitolul III al legii definește strcturile neguvernamentale de și pentru tineret, referindu-se la
ONG-urile și federațiile de ONG-uri constituite conform legii și care au ca scop și ca membrii
tinerii. Menționarea și definirea ONGT în Legea Tineretului este un element important
pentru a permite un dialog și un parteneriat între aceste organizații și instituțiile publice.
Alături de ONGT legea mai menționează fundațiile de tineret, județene și a Municipiului
București și Fundația Națională și Consiliul Național al Tineretului. După cum am arătat
ambele structuri beneficiază și de legi speciale. Dar Consiliul Național al Tineretului nu a
funcționat de fapt niciodată.
Secțiunea 3 din Capitolul III a Legii Tinerilor definește statutul și rolul Consiliului Național al
Tineretului (Secțiunea 3, Art. 15), Consiliul urmând să fie principalul partener
neguvernamental în raport cu autoritățile abilitate în domeniul tineretului și forul consultat
de Guvern în elaborarea politicilor de tineret. Însă, în același pachet de Legi ale Tinerilor
(2006) apare și Legea 351/2006, Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea
Consiliului Național al Tineretului din România. Însă, în 2015, acest document rămâne încă
unul fără nicio aplicare în practică, principalul partener neguvernamental fiind încă absent.
Dacă pentru autoritățile publice lipsa acestei structuri nu este neapărat o problemă,
participanții la focus grup susțin nevoia unei astfel de structuri, dar nu în forma descrisă
de Legea 351, ci ca platformă deschisă tuturor organizațiilor de și pentru tineret.
Prevederi cadru pentru politici publice sectoriale – Capitolul IV al Legii Tinerilor
Legea Tinerilor prevede și Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia
socială a tinerilor, incluzând reglementări privind necesitatea de încurajare a
antreprenoriatului tinerilor, de asigurare a accesului la educație și cultură, de încurajare a
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voluntariatului tinerilor, de asigurare a locuințelor pentru tineri, a protecției sociale și a
facilitării angajării tinerilor. Însă, în textul legii nu sunt prevăzute organismele care ar
trebui să asigure acest proces şi factorii care vor fi sancţionaţi, în momentul în care
prevederile nu îşi vor regăsi aplicarea. În condițiile în care în 2010 se schimbă strucutura
instituțională responsabilă pentru implementarea politicii de tineret, legea tinerilor nu a
fost revizuită.
Finanțarea activității de tineret – Capitolul V al Legii Tinerilor
Legea Tinerilor prevede alocarea anuală de fonduri din bugetul de stat pentru activitățile de
tineret și constituirea unor fonduri destinate acestor activități de către consiliile județene și
consiliile locale, fonduri care să fie alocate pentru activități stabilite în urma consultării cu
actorii neguvernamentali – fundațiile județene pentru tineret și organizațiile
neguvernamentale de și pentru tineret.
Finanțarea activității de tineret (Capitolul V al Legii Tinerilor) este apreciată unanim ca fiind
o problemă în politica de tineret. Nu există însă niciun mecanism de monitorizare a aplicării
acestei prevederi, iar liderii de tineret consideră că această prevedere nu va exista niciodată,
real, în practică, dacă nu vor fi stipulate sancțiuni aplicate consiliilor județene și locale care
nu constituie acest fond. Atât pe parcursul interviurilor cât și în cadrul focus grupului a fost
permanent amintită alocarea procentuală din bugetul local pentru activitățile de tineret. Însă,
această propunere vine mai degrabă în acord cu prevederile Legii nr. 350/2005 – privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general.
Așadar, în absența unor sancțiuni care să fie aplicate în condițiile în care autoritățile
locale nu realizează acest tip de alocare bugetară va determina permanent lipsa investiției
în tineri și lipsa de acces a structurilor asociative de și pentru tineret la resurse care pot
susține proiectele de și pentru tineret.
Baza materială destinată tinerilor – Capitolul VI al Legii Tinerilor
Legea Tineretului face referire la baza materială aflată în administrarea ANT. Pe de altă
parte, legea nu menționează baza materială a fundațiilor de tineret, moștenită de acestea
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de la Uniunea Tineretului Comunist și care este de utilitate publică. Faptul că acest
patrimoniu nu este menționat de Legea Tinerilor nu dă tinerilor și ONGT pârghii pentru a
determina fundațiile de tineret să le pună la dispoziție această bază materială, atunci
când este disponibilă, pentru activități de tineret.
În ceea ce privește Fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația
Națională pentru Tineret, interviurile organizate cu liderii și lucrătorii de tineret și focus
grupul, aduc întrebări privind rolul acestor structuri în elaborarea și implementarea politicii
de tineret și întrebări privind partimoniul acestor Fundații. Fundațiile sunt constituite în baza
Decretului Lege 150/1990, iar regimul lor juridic este definit de Legea nr. 146/2002 privind
regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret a Municipiului București și al Fundației
Naționale pentru Tineret. Articolul (3) – (1) al acestei legi definește scopul Fundațiilor –
elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și
formarea tineretului în spiritual tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor
societății românești. Cele mai multe probleme semnalate vin pe fondul lipsei vizibilității
activităților acestor structuri și din felul în care este administrat patrimoniul de care dispun
Fundațiile (patrimoniul este constituit din totalitatea imobilelor, fonduri bănești și alte active
care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist și din imobile, fonduri
materiale și financiare dobândite în timpul funcționării acestor structuri). Ceea ce este însă
relevant pentru organizațiile de și pentru tineret este faptul că această Lege (146/2002)
prevede administrarea acestui patrimoniu în folosul tinerilor și al structurilor de tineret,
subiecții subliniind lipsa de acces la aceste structuri la nivel local și național.
Strategii în domeniul tineretului
Sincronizarea politicii naționale de tineret politicii europene începe în 2001 cu elaborarea
PNA-T - Plan de Acţiune pentru Tineret (PNA-T) (2001) formulat în conformitate cu Programul
Naţional pentru Aderarea României la Uniunea Europeană, fiind actualizat apoi cu accent pe
creşterea participării tinerilor la viaţa societăţii şi reducerea factorilor de risc care conduc la
marginalizare şi excludere socială în 2005.
În 2015, adoptarea unei noi strategii de tineret este un eveniment de importanță majoră.
Aceasta introduce doi piloni esențiali ai politicii naționale de tineret: muncă și antreprenoriat.
Astfel, subiecții studiului consideră necesară introducerea celor doi piloni în Legea

37

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
Tinerilor, fixând astfel cadrul pentru susținerea tinerilor antreprenori și pentru
dezvoltarea de măsuri și programe specifice pentru sporirea angajării și angajabilității
tinerilor.
Din păcate Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, adoptată prin
Hotărârea Guvernului nr.24/2015 nu a avut adoptat și un plan de acțiune și buget aferent.
Ca atare, programele MTS au fost implementate prin referire la strategie, ca și cele ale
ONGT, dar nu există o implementare sistematică a acesteia. Mai mult, strategia nu
beneficiază de monitorizare și evaluare intermediară necesare unei eventuale ajustări
pentru asigurarea atingerii rezultatelor planificate.
Politici și programe pentru simularea participării tinerilor la vața comunității, a dezvoltării
economice și a integrării sociale a tinerilor
După 2006 o serie de prolitici publice și programe s-a adresat tinerilor, mai ales în vederea
implementării Capitlului IV al legii. O serie de programe de încurajare a antreprenoriatului
tinerilor au fost inițiate și de asemenea, ulterior, prin Programul Operațional Dezvoltarea
resurselor Umane și prin programe ale Guvernului României (departamentul pentru IMM) au
fost oferite sesiuni de formare și granturi pentru implementarea unor planuri de afaceri de
către tineri. Dar eficacitatea și mai ales impactul acestor programe a fost doar marginal
evaluat până în prezent.
Implementarea legii voluntariatului a permis aplicarea cu succes a Secțiunii 3 din Capitolul IV
al Legii Tinerilor, adică a art. 20, dedicat voluntariatului tinerilor.
O serie de programe în domeniul locuințelor, inclusiv programul de construire și vânzare a
locuințelor de către Agenția Națională a Locuinței – ANL și programul „prima casă”, sunt
politici publice ce implementează Secțiunea 4 din Capitolul IV al Legii Tinerilor. De asemenea
o serie de măsuri de consiliere a tinerilor pe piața muncii, de încurajare a angajării tinerilor
de către agenții economici și o serie de proiecte finanțate de POSDRU contribuie la realizarea
dezideratelor fixate de această secțiune. Programul Operațional Capital Uman – POCU 20142020 include două axe prioritare dedicate tinerilor NEET. Dar evident toate aceste politici și
programe definesc tinerii în modul lor propriu, adaptat domeniului reglementat. De exemplu
tinerii NEET care pot beneficia de finanțarea POCU sunt tineri între 16 și 26 de ani. În aceste
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condiții se pune întrebarea relevanței definiției tinerilor în Legea Tinerilor în categoria de
vârstă 13-35 de ani.
Politicile și programele pentru participarea tinerilor și adolescenților – o himeră
Însă, spre deosebire de politicile și programele care implementează Capitolul IV al legii,
foarte puține măsuri și izolat au fost întreprinse pentru a pune în practică obligativitatea
de consultare stipulată de Capitolul II al legii și obligativitatea de sprijin, din Capitolul I al
legii, corelat cu cea de finanțare din Capitolul V. Cele două instrumente de cercetare –
interviurile semi-structurate și focus grupul vin și subliniază două nevoi de bază: nevoia
unei structuri de dialog cu autoritățile publice la nivel național, regional și local și nevoia
de suport pentru activitățile de tineret.
Pentru asigurarea cadrului de dialog, Secțiunea 6 – Articolul 10 –(1) și (2) - vine cu două
prevederi extrem de importante: autoritățile publice locale și județene asigură cadrul
instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor în
domeniul tineretului, iar consiliile locale au obligația de a organiza proceduri de
consultare cu organizațiile de și pentru tineret în toate problemele ce vizează tineretul.
Însă, în foarte puține cazuri aceste mecanisme sunt funcționale, absența lor sau lipsa unui
exercițiu permanent venind atât din lipsa normelor metodologice cât și pe fondul lipsei
revendicării acestor oportunități de către organizațiile societății civile.
În ceea ce privește organizarea structurilor de dialog, Ministerul Tineretului și Sportului
asigură acest cadru prin organizarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret (CCPT)
ca platformă de dezbatere şi consultări cu mediului asociativ de tineret cu privire la
problemele, oportunitățile și nevoia de schimbare de politici. Problema apare însă la nivel
regional și local unde autoritățile publice locale, în puține cazuri, reușesc să organizeze
astfel de structuri, reprezentanții tinerilor simțind că nu sunt implicați în luarea deciziilor
care privesc grupul de vârstă pe care îl reprezintă – tinerii. Consiliul elevilor este o
structură consultativă inițiată în 2007 de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, dar
este o inițiativă relativ izolată a unei instituții publice.
O serie de programe neguvernamentale de organizare a participării tinerilor, finanțate de
programe de finananțare europene (Tinret, Tineret în Acțiune, Erasmus+, Phare,
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Facilitatea de Tranziție etc.) sau de fonduri oferite de Spațiul Economic European (Fond
ONG) au compensat într-o oarecare măsură lipsa de inițiativă a guvernului.
Prezentarea cadrului administrativ existent în România în domeniul tineretului
Ministerul Tineretului şi Sportului este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 11 din 9 ianuarie 2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi este organul de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică aflat în subordinea
Guvernului.
In vederea îndeplinirii rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului şi Sportului
exercită următoarele atribuţii:
-

asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în
domeniile tineretului şi sportului;

-

fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;

-

iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea
realizării obiectivelor strategice a politicilor în domeniile tineretului și sportului;

-

asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și
internațional în domeniile tineretului și sportului;

-

asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate,
potrivit prevederilor legale, pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret
și sport, prin unitățile din subordine;

-

asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din
domeniile tineretului şi sportului;

-

sprijină formarea și pregatirea profesională a tinerilor;

-

organizează în mod direct sau prin unitățile din subordine activități de agrement, tabare
naționale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenți și
tineri, tabere pentru persoanele cu nevoi speciale și tabere pentru elevii olimpici;
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-

coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultura
ale studențilo și ale Complexului Studențesc Tei din București

-

elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrelor de agreement și
metodologia privind repartizarea locurilor pentru studenți.

La nivel de organizare administrativă în domeniul tineretului și sportului, Ministerul
Tineretului și Sportului este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care are ca activitate elaborarea
implementarea și monitorizarea politicii guvernamentale în domeniul tineretului.
Implementarea Politicii Naționale de Tineret la nivel local se realizează de către Ministerul
Tineretului și Sportului prin, Direcțiile județene pentru Sport și Tineret, respectiv Direcția
pentru Sport și Tineret a Municipiului București și casele de cultură ale studenților, respectiv
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.18
Direcțiile județene pentru Sport și Tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului
București, sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu
personalitate juridică, înființate în condițiile legii Și colaborează cu autoritățile administrației
publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice centrale,
precum și cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, în activități privind inițierea
de politici locale cu incidență în domeniul tineretului, din raza lor de competență materială.
19

Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București, care au în administrare centre de agrement – structuri fără
personalitate juridică, de drept public - oferă servicii de cazare, masă și agrement pentru
organizarea de tabere și alte activități pentru copii și tineri. 20
Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei sunt instituții
publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu
excepția Casei de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava care se află în subordinea
Ministerului Educației Naționale, înființate în condițiile legii, colaborează cu autoritățile
administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice
18

Legea Tineretului cu modficările și completările ulterioare, art 6
Legea Tineretului cu modificările și completările ulterioare, art 8 , al (1)
20
Legea Tineretului cu modificările și completările ulterioare, art 8, al(3)
19
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centrale în organizarea și desfășurarea acțiunilor cultural-artistice, distractive, educative,
turistice interne și internaționale, sportive, de agrement, precum și alte acțiuni organizate
pentru studenți. 21
Structuri ale administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul activității de
tineret
Ca și mod de organizare și funcționare Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, sunt servicii publice deconcentrate
ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii.
Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile
publice deconcentrate ale administrației publice centrale, precum și cu organizațiile
neguvernamentale de și pentru tineret, în aspect legate de inițierea de politici locale cu
incidență în domeniul tineretului, din raza lor de competență. Direcțiile județene pentru sport
și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, care au în
administrare centre de agrement – structuri fără personalitate juridică, de drept public - oferă
servicii de cazare, masă și agrement pentru organizarea de tabere și alte activități pentru
copii și tineri.
Casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei sunt
instituții publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Tineretului și
Sportului, cu excepția Casei de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava care se află în
subordinea Ministerului Educației Naționale, înființate în condițiile legii; casele de cultură ale
studenților, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice
deconcentrate ale administrației publice centrale în organizarea și desfășurarea acțiunilor
cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive, de
agrement, precum și alte acțiuni organizate cu precădere pentru studenți. 22
Autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului,
prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a

21
22

Legea Tineretului cu modificările și completările ulterioare, art 9 , al(1)
Legea tineretului cu modificările și completările ulterioare, art 9
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Municipiului București și casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural
Sportiv Studențesc Tei, elaborează și aplică politicile de tineret realizate la nivel local. 23
Programe de tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului
În anul 2016, MTS a comandat o evaluare a programelor sale de tineret dedicate tinerilor (P2),
studenților (P4) și activităților centrelor de informare și consiliere pentru tineri de la nivelul
DJST-urilor (P1). Raportul a arătat că:
„Relevanța proiectelor derulate prin intrmediul celor trei programe e una ridicată,
conform declarațiilor subiecților studiului, ea derivând în special din discuțiile purtate
de către organizațiile beneficiare de finanțare cu tinerii. Validarea relevanței prin
intermediul unor metode și instrumente științifice e una redusă ca pondere.
Eficacitatea proiectelor e una ridicată, cu toate că avem o categorie majoră ca
proporție a celor care declară că proiectele și-au atins „în mare măsură” obiectivele,
ceea ce denotă mai degrabă parțialitate în finalizarea lor.
Eficiența percepută a proiectelor e una ridicată, majoritatea apreciind că fondurile
oferite de Ministerul Tineretului și Sportului au fost suficiente pentru derularea
proiectelor. Iar cei mai mulți dintre cei care le-au apreciat insuficiente, au menționat
că acest fapt nu a afectat decât în mică măsură proiectele.
Din datele calitative, raportat la evaluarea activităţilor de tineret şi a programelor în
domeniul tineretului pentru perioada 2010-2015, participanţii la studiu au adus în
discuţie faptul că pentru asigurarea respectării criteriilor de evaluare: relevanţă,
eficacitate, utilitate, sustenabilitate există două aspecte principale care conduc la
realizarea acestora cu dificultate, acestea sunt numărul redus de personal disponibil
pentru activităţile de tineret şi bugetul restrâns alocat de Ministerul Tineretului şi
Sportului pentru aceste activităţi şi programe. Alte dificultăţi menţionate în ceea ce
priveşte activitatea desfăşurată sunt legate de comunicarea în cadrul structurii
organizatorice, și aspecte de metodologie.

23

Legea tineretului cu modficările și completările ulterioare, art 10
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Principalul impediment în desfăşurarea activităţilor este considerat numărul redus de
personal disponibil pentru activităţile de tineret, acest aspect a fost menţionat atât de
angajaţii DJST cât şi de angajaţii Centrelor de Tineret.
[…] O îngrijorare a participanţilor în ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectelor şi
activităţilor de tineret este cauzată de imposibilitatea acoperirii unui număr
satisfăcător de beneficiari în cadrul proiectelor implementate, în mod deosebit în
Centrele de Tineret.
În ceea ce priveşte creşterea eficacităţii programelor şi activităţilor de tineret s-a adus
în discuţie nevoia identificării problemelor în mod specific pentru fiecare localitate în
parte, activităţile şi nevoile fiind diferite în funcţie de specificul localităţilor.”
O nouă lege a tinerilor
În prezent se află în dezbatere parlamentară o nouă lege a tinerilor. Scopul modificării Legii
Tinerilor este dublu:


lărgirea cadrului de aplicare al legii, ținând cont de implicarea tinerilor în societate
în toate aspectele și domeniile de interes;



simplificarea cadrului normativ în domeniul tineretului.

În acest sens, principalele modificări propuse sunt:


Legea reunește într-un singur act normativ Legea tinerilor nr. 350/2006, Legea nr.
333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri, Legea
nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului.
Aceasta asigură aplicarea acelorași principii și standarde pentru politicile și activitățile
de tineret implementate în diverse contexte.



Sunt introduse definiții clare ale conceptelor cu care legea operează: tineri, familie
tânără, politici de tineret, Politica Națională de Tineret, activitate de tineret, centre
de tineret, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, structuri
neguvernamentale pentru tineret, grupuri informale de tineri.
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Acestea sunt reunite într-un articol dedicat definițiilor, ceea ce face textul legii mai
clar și mai accesibil.


Sunt clarificate principiile politicii de tineret, făcându-se diferența dintre principiile
generale și modurile în care aceste principii trebuie puse în practică.



Sunt definite principii și caracteristici ale activității de tineret.



Sunt definite prin lege atribuțiile principale ale Autorității de specialitate în domeniul
tineretului a administraţiei publice centrale, asigurându-se continuitatea
implementării politicilor și strategiilor în domeniul tineretului.



Este organizat un Consiliu Interministeral pentru a asigura coordonarea politicilor și
măsurilor din diferite domenii (sectoriale) care au impact asupra tinerilor și sunt
incluse în strategia națională în domeniul politicii de tineret.



Sunt definite structurile neguvernamentale de tineret reprezentative la nivel național,
parteneri ai Autorității de specialitate în domeniul tineretului a administraţiei publice
centrale, mai ales în ceea ce privește consultarea publică pentru politicile de tineret



Sunt reglementate structuri de consultare a tinerilor la nivel național și local: Consiliul
Consultativ Național pentru Tineret și Consilii Consultative la nivel județean, repectiv
la nivelul Municipiului București. Autoritatea de specialitate în domeniul tineretului a
administraţiei publice centrale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului
București sunt obligate să constituie și să convoace aceste consilii consultative,
asigurându-se astfel aplicarea practică și constantă a principiului consultării. Consiliile
locale de comune sunt obligate să contituie forumuri de tineret.



Este reglementată organizarea centrelor comunitare de tineret



Sunt reglementate reguli generale ale finanțărilor acordate din bugete publice pentru
activitățile de tineret.
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Lucrătorul de tineret – elemente de standardzare privind persoanele care
lucrează cu tinerii
Standardul ocupațional român pentru lucrătorul de tineret stipulează că: "Lucrătorul de
tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor
proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea
acestora la viaţa comunităţii”
Lucrătorul de tineret organizează activitatea în cadrul unui proiect general al asociaţiei sau
fundaţiei, organizaţiei non-guvernamentale sau administraţiei publice locale sau centrale care
au atribuţii în domeniul tineretului, din care face parte şi în cadrul căreia lucrează, în funcţie
de nevoile publicului. Organizarea activităţii începe cu programarea acesteia şi se continuă
până la evaluarea finală. Lucrătorul de tineret coordonează, monitorizează şi întocmeşte un
raport privind activitatea în derulare.
Competențele pe care trebuie să le dețină un lucrător de tineret sunt:


Comunicare în limba oficială și în limbi străine;



Cunoștințe de bază în matematică, știință și tehnologie;



Capacitatea de a învăţa;



Competențe sociale și civice;



Competențe antreprenoriale;



Competențe de exprimare culturală

Lucrătorul de tineret ar trebui să știe să planifice activități, să aplice legea privind securitatea
și sănătatea în mediul de lucru, cum să procedeze într-o situație de urgență, să aplice
normele de protecție a mediului, să lucreze într-o echipă, să comunice cu beneficiarii, să știe
să facă un plan de dezvoltare personală și profesională, să ofere informații beneficiarilor, să
susțină procesul de învățare non-formală în rândul tinerilor, să dezvolte cooperarea
comunitară.
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Pentru dezvoltarea acestor competențe, un lucrător de tineret ar trebui să beneficieze de
oportunități de învățare legate de domeniul său de lucru. El/ea ar trebui să aibă posibilitatea
de a participa la activități de învățare în următoarele domenii: dezvoltare personală,
management, comunicare, conducere, incluziune socială, dezvoltare comunitară etc.
La nivel național, un lucrător de tineret, certificat sau nu, poate să urmeze un curs pentru
obținerea unui certificat acreditat în: consultanță pentru dezvoltarea personală, comunicare
eficientă, leadership și management, managementul comunicării, dezvoltare comunitară.
Aceste cursuri sunt oferite și de către furnizori autorizați, certificatul fiind recunoscut de
Autoritatea Națională pentru Calificări.24
Lucratorul de tineret își poate desfășura activitatea în calitate de angajat în:
-

Organizații neguvernamentale

-

Centre de tineret și de agreement

-

Instituții de stat

-

Casele de cultură

-

Direcții Județene de Sport și Tineret

În cadrul activităților pe care le desfășoară, organizațiile neguvernamentale care au o mare
nevoie de lucrători de tineret sunt; organizațiile de tineret, organizațiile de elevi/studenți,
organizațiile cultural artistice.
Funcțiile lucrătorului de tineret:
1. Colectează informații despre tineri prin interacțiunea directă cu aceștia.
2. Oferă îndrumare în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor.
3. Organizează evenimente/activități
recreative, informative.

destinate

tinerilor:

activități

educative,

4. Facilitează procesul de învățare nonformală.
5. Facilitator al relației dintre tineri și organizațiile neguvernamentale.
24

Analiza comparativă a oportunităților de învățare disponibile pentru oportunități de învățare
disponibile pentru lucrătorii de tineret implicați în activități de incluziune, UE, 2016
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Atribuțiile lucrătorului de tineret:
-

Coordonarea voluntarilor (recrutare, selecție, formare, comunicare, monitorizare)

-

Implementarea proiectelor dedicate tinerilor

-

Coordonarea activităților de tineret

-

Formator

-

Facilitator al legăturii între instituțiile statului și tineri

Activitățile lucrătorului de tineret care pot fi standardizate sunt:
1. Oferirea de îndrumare în vederea dezvoltării și profesionale a tinerilor:
-

Număr de ore petrecute lunar cu fiecare tânăr

-

Tehnici de lucru /metode folosite în vederea identificării abilităților și competențelor
fiecărui tânăr

-

Mentorat pentru tineri

-

Servicii de consiliere profesională pentru tineri

-

Numărul de recomandări de cursuri potrivite fiecărui tânăr în funcție de abilitățile și
competențele pe care le are

-

Numărul/tipurile de activități desfașurate de tineri în afara locului de muncă lunar

2. Organizarea de evenimente pentru tineri:
-

Metodologia de coordonare a activităților

-

Crearea planului, programului/calendarului evenimentului

-

Gestionarea activităților incluse în program

-

Numărul de participanți la respectivul eveniment
3. Facilitarea procesului de învățare nonformală pentru tineri

- Identificarea oportunităților de învățare nonformală pentru tinerii din comunitate
- Utilizarea tehnicilor și metodelor nonformale în lucrul cu tinerii
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- Numărul de tineri participanți la activități de învățare nonformală
4. Colectarea informațiilor despre tineri:
-

Numărul de întâlniri lunare și/sau anuale cu aceștia

-

Înscrierea tinerilor într-o bază de date (bază de date a organizației neguvernamentale în
cadrul căreia își desfășoară activitatea lucrătorul de tineret care să cuprindă informații
despre fiecare tânăr care participă la activitățile organizației)

-

Realizarea unor diferite tipuri de activități/întâlniri lunare cu tinerii din comunitatea
respectivă
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Regulament-cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor,
expedițiilor și a altor activități de timp liber – elementele existente
privind standardizarea activităților de tabără
Activitățile de tineret sunt în general activități de timp liber, iar o mare parte dintre
beneficiarii acestor activități sunt elevi, în intervalul de vârstă 14-18 ani. În acest context,
este important de ținut cont de faptul că activitățile cu tineri minori trebuie să aibă în
vedere și respectarea unor standarde obligatorii la acest moment în lucrul cu tinerii
organizate în școli. Regulile privind organizarea activităților de timp liber de către
personalul didactic sunt o sursă de inspirație importantă pentru standardele pentru lucrul
cu tinerii.
Regulamentul aprobat de Ministerul Educației Naționale se aplică tuturor activităților de timp
liber/taberelor/expedițiilor și prevederile sunt specifice pentru activitățile care se desfășoară
în localitatea în care se află unitatea de învățământ, cat și pentru cele care presupun
deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport, cazare și masă.
Pe parcursul pregătirii taberei/excursiei/expediției, cadrul didactic organizator trebuie să
informeze grupul în legătură cu:
a) scopul și programul activității
b) obiectivele turistice ce urmeaza să fie vizitate
c) durata deplasării, ziua, ora și locul sosirii
d) localitatea de destinație, unitatea de cazare și distanța până la acestea și informații
/detalii despre mijlocul de transport, condițiile de cazare și masă (numărul de locuri
de cazare autorizate/alimentație), dotările suplimentare din incinta unității de cazare.
e) documente privind costul taberei/expediției/activității25

25

Regulamentul cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber din 12.04.2016, art 4
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Documentația aferentă activităților care se desfășoară în localități în care se află unități de
învățământ constă în:
a) acordul scris al părinților/tutorilor legali
b) proces-verbal de informare a participanților
c) aprobarea conducerii unității de învățămant de unde provin elevii/preșcolarii
Documentația aferentă taberei/expediției/activității care se desfășoară în altă localitate
decât cea a unității de învățământ va consta în:
a) acordul scris al părinților/tutorilor legali
b) procesul-verbal de informare/instruire a participanților, în care se vor insera, după
caz, reguli specifice deplasării
c) aprobarea conducerii unității de învățământ
d) adeverințe medicale eliberate de medicul de familie/medicul școlar, care să ateste
faptul că starea de sănătate îi permte să participe la activitățile propuse26
Obligațiile cadrelor didactice în vederea asigurării securității elevilor
În vederea asigurării securității elevilor/preșcolarilor, cadrele didactice organizatoare au,
cel puțin, obligația:
a) să sesizeze autoritățile competente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța
și protecția participanților la activități
b) să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți
c) să se ia măsuri în vederea prevenirii/reducerii riscurilor de vătămare a participanților
d) activitățile să fie adaptate la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor.27
Obligațiile participanților pe durata participării în tabere/expediții/alte activități :
26

Regulamentul cadru de organizare și desfășurare a teberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber din 12.04.2016, art 6
27
Regulamentul cadru de organizare și desfășurare a teberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber din 12.04.2016, art 7
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a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu ajutorul
mijloacelor de transport
b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasărilor
c) să nu pericliteze siguranța participanților pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără
d) este interzisă deținerea și consumul de tutun, alcool, substanțe stupefiante și
psihotrope
În vederea organizării taberelor în timpul orelor de curs, unitatea de învățămant solicită
aprobarea inspectoratului școlar și transmite și planul de recuperare a orelor neefectuate.
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Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea
copiilor și tinerilor – elemente de standardizare privind securitatea în
activitățile de tineret
Standardele pentru lucrul cu tinerii trebuie de asemenea să aibă în vedere și condițiile de
igienă și sănătate publică instituite de Ministerul Sănătății pentru unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor.28
În unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se vor asigura condițiile
de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice și
neuropsihice armonioase a acestora și în vederea prevenirii apariției unor îmbolnăviri.
În unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, atât publice, cât și
private, se vor primi numai copiii și tinerii care au documente medicale care atestă starea lor
de sănătate și efectuarea imunizării profilactice obligatorii.29
Amplasarea locațiilor unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se
va face respectând normele privind protecția sanitară față de nocivități; între clădirea unității
și accesul în curtea acesteia este necesar să existe un spațiu verde cu lățimea de minim 25 de
metri. Pentru proiectele-tip ale clădirilor destinate unităților pentru ocrotirea, educarea și
instruirea copiilor și tinerilor, dar și pentru clădirile care nu sunt construite după proiecte-tip
se solicită avizul inpectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă a județului sau al
Municipiului București. Terenul aferent acestor unități trebuie să permită desfășurarea în aer
liber a activităților copiilor și tinerilor astfel:


Minim 20 m pătrați pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar



Între 10 și 50 metri pătrați pentru un elev, pe tură



Fiecare unitate trebuie să aibă un gard împrejmuitor al terenului aferent

28

Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor
29
Ibid., art 1
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Unitățile pentru preșcolari (creșe/leagăne) și cele pentru preșcolari (grădinițe, case de copii)
trebuie să aibă încăperi pentru primire la fiecare etaj al clădirii, illuminate și ventilate
natural și cu dimensiuni care să evite aglomerarea la primire și la plecare. Creșele nu pot fi
cuplate cu alte unități școlare, sanitare sau de alt gen. Zona unde stau și circulă copiii și
tinerii va fi separată de zona pentru activități administrativ-gospodărești. În internatele
școlare, case de copii școlari și cămine studențești se vor asigura, separate dormitoare, spații
de studio individual și pentru activitățile cultural-educative; vor fi avute în vedere și spații
pentru păstrarea îmbrăcămintei și a obiectelor personale. Pentru preșcolarii din casele de
copii, procesul educativ se desfășoară în grădinițele din localitate.30
Pentru a fi primiți în casele de copii, este necesar ca fiecare copil să aibă un dosar medical
care conține un aviz epidemiologic din partea medicului de familie și o fișă cu antecedentele
fiziologice, patologice și vaccinale.
Într-o grupă, în unitățile de antepreșcolari și preșcolari, numărul copiilor se stabilește în
funcție de particularitățile unității și este de :
-

15 copii la sugari
20 copii la celelalte vârste
12-15 copii în clasele de copii preșcolari
20 preșcolari în grădinițe
25 de elevi în ciclul primar
30 de elevi în ciclul gimnazial, învățământul liceal și profesional

În creșe, leagăne, grădinițe cu program săptămânal și case de copii preșcolari se asigură
pentru fiecare grupă de copii, spații separate pentru odihnă/orele de somn.31
În unitățile care asigură cazare pentru copii și tineri, inclusiv cele cu caracter temporar (în
cazul taberelor) trebuie să aibă spălătorii dotate cu aparatură și spații pentru depozitarea
rufelor respectând obligatoriu un circuit distinct pentru rufăria murdară și cea curată.
Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în funcție de
vârsta copiilor și a tinerilor. Grupurile sanitare pentru copii și tineri trebuie să fie separate de
30

Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor, art 4
31
Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor, art.5
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cele pentru personalul adult, iar în unitățile pentru elevi și studenți grupurile sanitare trebuie
să fie separate pe sexe.32
Dotarea cu mobilier se face în funcție de vârsta și dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor și
trebuie dat un aviz și de la Ministerul Sănătății. Se interzice utilizarea paturilor suprapuse în
unitățile de orice fel pentru copii și tineri, iar în unitățile pentru ocrotirea, educarea și
instruirea copiilor și tinerilor nu se admite utilizarea paturilor pliante, exceptând grădinițele
cu program prelungit. Aerisirea încăperilor destinate copiilor și tinerilor se face prin ventilație
naturală.33
Regimul de activitate și odihnă în unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și
tinerilor va fi asigurată în concordanță cu particularitățile de vârstă ale copiilor și de
capacitatea din cursul unei ore, zile, săptămîni, semestru de învățare. În leagăne, creșe,
grădințe cu program săptămânal și case de copii preșcolari regulamentul va fi organizat astfel
încât să dezvolte și să stimuleze motricitatea, funcțiile de cunoaștere, vorbirea,
comportamentul social.34 Conducerile creșelor, leagănelor, grădinițelor cu program prelungit
și săptămânal ale unităților școlare cu semiinternat, internat și cantină școlară, ale caselor de
copii preșcolari și școlari ale unităților de învățământ superior cu cantină studențească și ale
taberelor de odihnă trebuie să asigure o alimentație adaptată vârstei și stării de sănătate,
specificului activității și anotimpului, asigurându-se aportul caloric zilnic de calorii și
substanțe nutritive.
Reguli de igienă în blocurile alimentare:
-

Fiecare fel de mâncare se servește în farfurii diferite

-

Cadrele medii sanitare vor consemna zilnic într-un caiet următoarele date:


Starea organoleptică a alimentelor scoase din magazie

32

Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor, art.7
33
Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor, art.8, art.10
34
Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor art.16
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Starea de sănătate a personalului blocului alimentar (cu interdicția activității a
personalului prezentând diferite probleme de sănătate)



Starea agregatelor frigorifice și existența graficului temperaturii interne a acestora
măsurată de 2 ori pe zi



Starea de igienă a blocului alimentar



Existența și modul de păstrare a probelor de mâncare din fiecare aliment servit, la
rece, pentru o perioadă de 36-48 de ore



Alimentele pentru masa de seară se prepară după ora 15 a zilei respective35

Asistența medicală în unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se
asigură în următoarele spații:


Cabinetul medical



Cabinetul cu spațiu izolator care se regăsește în creșe, leagăne, grădinițe cu program
prelungit, și săptămânal, tabere de odihnă



Infirmerie în casele de copii școlari, internate școlare, tabere de odihnă

De menținerea stării de igienă și confort răspunde conducerea fiecărei unități, având în
vedere următoarele aspecte:


Întreținerea igienică permanentă a terenului, localurilor, instalațiilor și mobilierului



Realizarea activității de curățenie zilnic sau ori de câte ori este nevoie; dezinsecția
periodică a mobilierului și jucăriilor



Întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învățare, de cazare, în
blocul alimentar, în spălătorie și spații exterioare clădirii unității



Efectuarea curățeniei generale și a dezinfecției mobilierului înainte de începerea
activității și în intervalele dintre serii.36

35

Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor art.17
36
Ordinul 1995/18.10.1995 privind aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor art.20
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ANEXE – Metodologii de la nivelul MTS
Metodologiile existente la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului reprezintă bază de
pornire pentru standardizarea unora dintre activitățile de tineret, respectiv activitățile
centrelor de tineret sau cele de tabere.

Anexa 1 – Metodologia de funționare a centrelor de tineret – elementele
existente privind standardizarea activității de lucru cu tinerii în centrele
de tineret
Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret este
reglementată și aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 114 din 8
februarie 2018 în cuprinsul căreia Centrul de Tineret este definit ca fiind “proiect în cadrul
Programului de centre de tineret care implică dezvoltarea unui set de activităţi/servicii
specifice pentru tineri, în funcţie de nevoile şi interesele identificate ale tinerilor, într-o
locaţie determinată, cu caracter permanent, asigurate preponderent de lucrători de
tineret”.37
Scopul Programului de centre de tineret are ca obiectiv dezvoltarea şi diversificarea ofertei
de servicii şi programe pentru tineret în vederea facilitării și dezvoltării personale și sociale a
tinerilor.38
Centrele de Tineret, prin programele și serviciile pentru tineret pe care le oferă au
drept scop:
37

Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret art 1, lit. a
38
Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret , art.3

61

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
-

deprinderea de competenţe, abilităţi şi aptitudini pentru participarea activă a tinerilor la
viaţa comunităţii şi integrarea lor în societate;

-

asigurarea unor spaţii de întâlnire şi socializare pentru tineri într-un climat de siguranţă şi
securitate;

-

asigurarea activităţilor/serviciilor de informare, consiliere, orientare în carieră,
consultanţă şi educaţie pentru dezvoltarea personală a tinerilor şi creşterea gradului de
participare activă la viaţa publică;

-

asigurarea activităţilor de promovarea a voluntariatului, a educaţiei civice, a implicării
sociale şi a educaţiei nonformale;

-

asigurarea activităţilor de informare şi documentare în diferite domenii de activitate:
educaţie, piaţa muncii, sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism
pentru tineret, asociativitate, viaţă practică.

În cadrul unui Centru de Tineret se pot derula activităţi de şi pentru tineret de informare,
documentare, consiliere, consultanţă, educaţie nonformală, tip: curs, seminar, concurs,
întâlnire tematică, cinematecă/videotecă, bancă de date, bibliotecă online,
sesiune/campanie informativă, pagină web, platformă educaţională web şi aplicaţie mobilă,
schimb de experienţă (inclusiv schimb de tineri la nivel naţional), şedinţă de consiliere,
sesiune de consultanţă în domenii de interes pentru tineri şi organizaţii de şi pentru tineret,
expoziţie, târg, conferinţă, atelier de lucru, masă rotundă, marcarea unor evenimente,
activităţi sportive pentru susţinerea sportului de masă, activităţi culturale.39
Personalul implicat în activitatea centrelor de tineret este format din: lucrători de tineret,
specialişti, personal DJST/DSTMB, voluntari.40
Ministerul Tineretului şi Sportului, este autoritatea publică centrală, care prin direcţiile de
specialitate, respectiv Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) și cea a Municipiului
Bucureşti (DSTMB) asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluarea Centrelor de Tineret.

39

Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret art 6, al (1)
40
Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret art 9
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Centrele de tineret pot fi înființate în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi în alte
localităţi, dacă se consideră necesar, la solicitarea fundamentată a DJST/DSTMB. De
asemenea, DJST/DSTMB pot înfiinţa centre de tineret în parteneriat cu autorităţile publice
locale sau cu organizații neguvenamentale de tineret şi pentru tineret etc.41
În ceea ce privește înființarea unui centru de tineret există o serie de standarde cu privire la
locaţie:
-

locaţia trebuie să aibă avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate, conform
legislației în vigoare;

-

să fie situată favorabil din punctul de vedere al circulaţiei, să fie amplasată într-o zonă
accesibilă pentru un număr cât mai mare de tineri;

-

să prezinte garanţia funcţionării şi neînstrăinării pentru o perioadă de cel puţin 3 ani

-

să nu fie sediul unei organizaţii politice, religioase etc., care prin statut ar putea crea
situații/context de discriminare;

-

să deţină un spaţiu distinct, să nu îl împartă cu alte activităţi, astfel încât identitatea lui
să poată fi definită pentru tineri;

-

să poziţioneze sigla/logo-ul într-un loc cât mai vizibil, facilitând rapiditatea cu care poate
fi găsit centrul de tineret.

-

să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilități.

Un Centru de tineret trebuie să dispună de un spaţiu cu o suprafaţă minimă de 70 mp
delimitat/împărțit în următorul fel:
a) spaţiu distinct pentru primirea tinerilor în centru;
b) spaţiu distinct pentru activităţi de informare;
c) spaţiu distinct pentru activităţi de consultanţă/consiliere;
d) spaţiu distinct pentru alte activităţi.

41

Metodologia din 2018 privind organziarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret art 11, al (1), al (2)
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Centrul de tineret trebuie să fie dotat cu mobilier, aparatură IT, aparatură electronică. Sediul
centrului trebuie să dispună de toalete, folosite atât de personal cât şi de public.
În ceea ce priveste serviciile oferite, în fiecare Centru de tineret trebuie să existe un registru
de evidenţă a tinerilor care beneficiază de activităţile centrului de tineret.
Finanțarea pentru centrele de tineret este asigurată din bugetul Programului centre de tineret
astfel:
a) cheltuieli pentru susţinerea centrului de tineret: internet; telefon; închiriere spaţiu;
prestări servicii: service echipamente electronice; prestări servicii;
b) cheltuieli pentru organizarea de activităţi de şi pentru tineret, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de
cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în
domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
c) cheltuieli pentru dotarea centrelor: mobilier, aparatură IT, aparatură electronică etc,
conform legislaţiei în vigoare.42
Bugetul alocat fiecărei DJST/DSTMB se repartizează de către o comisie numită prin ordin al
ministrului tineretului şi sportului.
Activitățile eligile realizate în Centrele de Tineret în vederea finanțării pot fi următoarele:


sunt cuprinse în calendarul de activităţi de şi pentru tineret al DJST/DSTMB, în baza
unei note de fundamentare. Calendarul se transmite spre aprobare conducerii MTS. În
mod excepţional, direcţia poate derula activităţi de şi pentru tineret care nu au fost
incluse în calendar, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul
programului, situaţie în care conducerea DJST/DSTMB supune spre aprobare conducerii
MTS, modificarea/completarea Calendarului, în baza unei note de fundamentare;



activități de informare, documentare, consiliere, consultanţă, educaţie nonformală,
tip: curs, seminar, concurs, întâlnire tematică, cinematecă/videotecă, bancă de date,
bibliotecă online, sesiune/campanie informativă, pagină web, platformă educaţională
web şi aplicaţie mobilă, schimb de experienţă (inclusiv schimb de tineri la nivel

42

Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de Tineret în cadrul
programului Centre de Tineret art.14
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naţional), şedinţă de consiliere, sesiune de consultanţă în domenii de interes pentru
tineri şi organizaţii de şi pentru tineret, expoziţie, târg, conferinţă, atelier de lucru,
masă rotundă, marcarea unor evenimente, activităţi sportive pentru susţinerea
sportului de masă, activităţi culturale.
Pentru a fi asigurată finanţarea activităţilor de şi pentru tineret desfăşurate în centrele de
tineret sunt necesare urmatoarele:
a) calendarul de activităţi de şi pentru tineret al DJST/ DSTMB;
b) referat;
c) propunere de angajare;
d) protocol de colaborare, în cazul activităţilor în parteneriat;
e) documente privind achiziţiile publice;
f) contract/ notă de comandă;
g) decont de cheltuieli;
h) ordonanţare de plată.43

43

Metodologia Metodologia din 2018 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Centrelor de
Tineret în cadrul programului Centre de Tineret art.17
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Anexa 2 – Metodologia privind organizarea taberelor naționale și tematice
pentru copii și tineri – elementele existente privind standardizarea
activităților de tabără
Metodologia privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri în
centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului este prevazută în Ordinul nr.
278/04/2018. Direcția Activități pentru Studenți și Tabere este responsabilă de comunicarea
Ordinului direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și Direcțiilor
județene pentru sport și tineret, respectiv a Municipiului București.
În prezent, taberele naționale și taberele tematice pentru copii și tineri sunt organizate în
centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului pe perioada vacanței de vară.
Activitățile din cadrul acestor tabere cuprind: activități educativ-recreative și culturalvocaționale, implicare sociaă, activități de informare, consiliere și educație pentru
dezvoltarea personală a tinerilor, pictură, dans, teatru și se desfășoară în centrele de
agrement în perioada vacanței școlare de vară; sunt destinate elevilor din clasele V-VIII
(inclusiv).
Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret transmit către Direcția Activități pentru Studenți si
Tabere propunerea de organizare a taberelor naționale/tematice, în cadrul căreia se
constituie comisia de evaluare a respectivelor cereri.
În vederea rezervării unui loc în cadrul taberelor tematice solicitanții trebuie să depună
cererea de rezervare la direcțiile organizatoare sau la direcția din județul de reședință, iar
mai apoi comisia de evaluare face selecția candidaților înscriși conform unor criterii precum:
Comisia de evaluare are o serie de criterii de eligibilitate și criterii de selecție în baza cărora
realizează selecția și admiterea participanților în tabere.
Criteriile de eligibilitate:
-

Elevii trebuie să fie incluși într-o formă de învățământ în clasele V-VIII (inclusiv);

-

Să aibă vârsta cuprinsă între 10-20 ani și să fie cetățeni români care au domiciliul în țară;

-

Să aibă acordul scris al părinților în vederea participării în tabără (în cazul minorilor);
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-

Să nu fi participat în altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și Sportului în
respectivul an.

Criteriile de selecție din grila comisiei de evaluare sunt următoarele:
-

Criteriul participativ: copiii să dovedească implicarea în activități/acțiuni care fac parte
din tema taberei (voluntariat, diplome care atestă participarea la diferite concursuri,
etc);

-

Criteriul social care constă în acordarea punctajului maxim pe grila acelor copii care
provin din mediul rural;

-

Criteriul performanțelor scolare pentru elevii participanți la olimpiade și care au obținut
locurile I-III ;

-

Criteriul adecvării la domeniu, care constă în selecția acelor elevi care sunt implicați în
activități de voluntariat, participări la seminarii, concursuri.

Finanțarea
În ceea ce privește partea de bugetare și decontare a taberelor naționale, costul privind
cazarea și masa persoanelor beneficiare, precum și serviciile și materialele folosite pentru
activitățile educativ-recreative sunt suporte de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar
participanții achită doar contravaloarea transportului dus-întors de la localitatea de domiciliu
până la centrul de agrement și retur.
În cazul taberelor tematice, Ministerul Tineretului și Sportului asigură doar cheltuielile pentru
serviciile și materialele folosite pentru activități (inclusiv serviciile de transport care includ
activități externe aferente tematicii taberei, iar participanții achită contravaloarea serviciilor
de cazare, masa și asistență medicală conform prețului din oferta turistică a Direcției
organizatoare și cheltuielile ce țin de transportul dus-întors pentru tabără.
Criteriile de aprobare a finațării taberelor naționale/tematice sunt cele referitoare la:
-

Justificarea și oportunitatea activităților derulate în tabără în funcție de nevoile copiilor și
tinerilor

-

Continuitatea unei inițiative propuse anterior și care a avut rezultate vizibile
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-

Definirea obiectivelor de învățare

-

Tematica taberei

-

Detalierea activităților cu exemple de indicatori cantitativi și calitativi

-

Descrierea programului detaliat al taberei
Categoriile de beneficiari ai taberelor naționale sunt:


Tineri, elevi



Tineri cu activitate recunoscută și cu rezultate foarte bune



Tineri din mediul rural



Tineri instituționalizați/postinstituționalizați



Voluntari din cadrul organizațiilor neguvernamentale de tineret



Alte categorii
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Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi
pe perioada vacanțelor școlare – elementele existente privind
standardizarea activităților de tabără
Organizarea taberelor sociale
Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret a
Minicipiului București organizează și finanțeaza tabere sociale pentru elevi pe perioada
vacanței de vară. Beneficiarii sunt în procent de 50% elevi proveniți din familii al căror venit
mediu lunar pe membru de familie este de pană la 50% din salariul minim brut pe economie și
sunt tot în proporție de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială conform
Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.44
Ministerul Tineretului și Sportului comunică Direcțiilor județene pentru sport și tineret
bugetele aprobate pentru taberele sociale, care ulterior transmit inspectoratelor școlare,
școlilor și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, faptul că organizează
tabere sociale, precum și numărul de locuri aprobate pe județ.
Direcțiile Generale și Asistență Socială și Protecția Copilului centralizează dosarele depuse în
vederea înscrierii și participării copiilor în acest tip de tabere. Dosarul trebuie să conțină:
a) Cererea tip
b) Documente care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar
pe membru de familie este de pană la 50% din salariul minim brut pe țară.
c) Adeverință din care să reiasă calitatea de elev înscris în cadrul sistemului de învățămant
de stat și dovada că acesta are nota 10 la purtare.45
Locațiile în care se desfășoară taberele sociale vor fi centrele de agrement/bazele turistice
aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcțiile județene de sport și
tineret, iar cazarea se va face în mod obligatoriu în camere cu maxim 6 locuri.
44

Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor
școlare, art 1
45
Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor
școlare, art 3
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Decontarea taberelor
Direcțiile care trimit beneficiari în tabere vor transmite la Direcția Activități pentru Studenți
solicitările cu sumele necesare pentru fiecare serie și numărul de locuri pentru elevii
beneficiari de tabere sociale.
Direcțiile care administrează centrele de agrement/bazele turistice în cadrul cărora se
desfășoară tabere sociale au obligația de a asigura o gratuitate pentru un cadru didactic la un
grup de 10 beneficiari ai taberelor sociale.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:


cerere pentru înscrierea în tabără



solicitări cu sumele necesare desfășurării taberelor sociale transmise de Direcțiile
județene de sport și tineret ale județelor, respectiv a Minicipiului București



raportul taberei



tabelul nominal cu participanții46

46

Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor
școlare, art.17
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Anexa 3 – Metodologia privind organizarea taberelor pentru preșcolarii,
elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali
profesioniști – elementele existente privind standardizarea activităților de
tabără
Organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap
Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret și Direcția
pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează tabere pentru preșcolarii, elevii și
stundenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști pe
perioada vacanței de vară. Pot participa în tabere copiii și tinerii care sunt încadrați în gradul
I, II si III de handicap și asistenții personali sau asistenții personali profesioniști, în condițiile
legii.47
Cererea privind alocarea unui loc gratuit în tabără se depune la sediul Direcțiilor Județene
pentru Sport și Tineret și la Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, la care se
adaugă o copie a certificatului de încadrare în handicap și adeverința emisă de unitatea de
învățămant.48
Locațiile în care se desfășoară taberele sunt centrele de agreement/bazele turistice aflate în
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin intermediul Direcțiilor Județene pentru
Sport și Tineret, respectiv a Municipiului București.49
Prioritate au elevii și studenții cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de
program.50

Decontarea taberelor
Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Municipiului București trimit către
Direcția Activități pentru Studenți și Tabere solicitări cu sumele necesare pentru fiecare serie,
47

Metodologia
Metodologia
49
Metodologia
50
Metodologia
48

privind
privind
privind
privind

organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu
organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu
organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu
organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu

handicap, art.1
handicap, art.3
handicap, art.6
handicap, art.9

71

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România
cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149
locația și numărul de locuri pentru preșcolarii, elevii și stundenții cu handicap beneficiari.
Direcța Economocă și Resurse Umane virează contravaloarea cheltuielilor privind masa și
cazarea persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora.
La sfarșitul fiecărei serii de tabără Direcțiile Județene transmit către Direcția Activități pentru
Studenți și Tabere un raport al taberei care cuprinde:
-

tabelele nominale cu participanții

-

copii după facturile aferente taberei

-

copii ale contractelor/rezervărilor între Direcții

-

ale documente justificative

-

evaluarea activităților desfășurate de participanți în baza raportului de activitate întocmit
de cadrul didactic însoțitor51

În cadrul taberelor pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap, este interzisă participarea
altor persoane în afara celor cu handicap și a însoțitorilor acestora, iar în cazul încălcării
acestei prevederi întreaga responsabilitate este a Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret.

51

Metodologia privind organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, art.13
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Anexa 4 – Organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere
Studențești – elementele existente privind standardizarea activităților de
tabără
Direcția Activități pentru Studenți și Tabere organizează, prin Casele de Cultura ale
Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei în perioada vacanței de vară
Programul Național Tabere Studențești care se desfășoară la mare și la munte. În vederea
stabilirii locațiilor de tabără se fac consultări cu organizațiile studențești reprezentative din
centrele universitare arondate printr-un proces de consultare public și transparent.52
Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate având criteriu
de selecție rezultatele la învățătură și participrea în cadrul unor activități/manifestări
culturale, artistice, științifice, sportive, voluntariat. În perioada taberelor studențești,
studenții beneficiază gratuit de cazare și masă.53
Beneficiarii Programului Național Tabere Studențești sunt studenți care trebuie să
îndeplinească cumulativ o serie de condiții:


să fie înmatriculați la forma de învățămant cu frecvență și cu finanțare de la bugetul de
stat



să fie înmatriculați la forma de învățămant cu frecvență, la programul de studii de la
ciclurile de licență și masterat



sunt integraliști (au promovat la toate disciplinele din anul anterior de studii)



au până în 35 de ani
Categoriile de studenți beneficiari ai taberei studențești sunt:

52

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art 1, art 2
53
Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art.3
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a) cazurile sociale - sunt orfani de ambii părinți, cei care provin din casele de copii sau
din centrele de plasament familial, sunt de etnie rroma, absolvenți ai liceelor din
mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 locuitori și care beneficiază de burse
sociale.
b) studenți cu rezultate foarte bune la învățătură în procent de 85%, cei care au avut
activități în cadru organizat la diferite evenimente culturale, artistice, sportive,
voluntariat, într-un procent de 15% din numărul total de participanți.
c) studenți care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților selectați de către
reprezentanții acestora
d) studenți implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești,
manifestări culturale, artistice, științifice.54
Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Activități pentru Studenți și Tabere
repartizează locurile de tabere pe universități, proporțional cu numărul de studenți români
înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din
ciclurile de licență, integraliști.

Metodologia de acordare a locurilor în tabără
Direcția Activități pentru Studenți și Tabere transmite Caselor de Cultură ale Studenților și
Complexului Cultural Sportiv Tei, iar mai apoi acestea transmit universităților numărul de
locuri de tabără aferente și documentația necesară. Universitatea transmite către fiecare
facultate numărul de locuri care îi revin, acest număr fiind stabilit ca raport între numărul de
studenți înmatriculați la studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat, forme de învățămant
cu frecvență, pe fiecare facultate și numărul total de studenți ai universității, finanțate de la
bugetul de stat.55

54

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art.5
55
Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art.10
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În funcție de numărul de locuri care a fost alocat fiecărei facultăți, studenții selectați pot
alege una dintre locațiile disponibile; stabilirea locațiilor se va face în urma consultării cu
toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare
arondate.
Condițiile minime în procesul de achiziție a serviciilor de cazare :
a) asigurarea unui număr de maxim 2 studenți în camera și a unei dotări minime a camerei: 2
paturi, dulap, masă, scaune, cuier, fiecare cameră trebuie să dispună de grup sanitar
propriu.
b) asigurarea spațiilor de cazare împotriva furturilor
c) instalațiile sanitare și electrice în stare de funcționare
d) asigurarea curățeniei în camere
Agenții economici vor putea contracta pe fiecare serie, maxim 95% din totalul locurilor
acreditate.56
Locația unde se servește masa trebuie să fie situate la 300 metri de spațiul de cazare, iar
masa se servește numai pe bază de bonuri valorice și nu pot fi folosite pentru băuturi
alcoolice și tutun, iar oferta din meniu trebuie să conțină mai multe variante.57
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești
care stabilește modul de funcționare și de administrare organizate de Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că conducerea taberei este asigurată de directorul de tabără, delegat de
Casele de Cultura ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.
Atribuțiile Directorului de Tabără:


coordonarea activității din seria de tabără în care este numit Director de Tabără

56

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art.39 al (1)
57
Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018,
Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară pentru
studenții înscriși la cursurile cu frecvență îm instituțiile de învățămant superior de stat, art.41
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este delegat din partea Casei de Cultură a Studenților



asigurarea recepției spațiilor de cazare și masă, precum și a spațiilor comune



formarea comandamentului de tabără, care este alcătuit din:
1. Directorul de tabără din cadrul Caselor de Cultură
2. Reprezentanți ai studenților din organizațiile studențești, membre ale Federațiilor
Naționale Studențești



anunțarea Directorului Casei de Cultură a Studenților pe care o reprezintă atât a cazurilor
de abateri grave de la normele de conduită ale participanților la tabere, cât și încălcarea
metodologiei de organizare a taberei de către prestatorul de servicii



prezintă directorului Casei de Cultură a Studenților raportul de activitate din care să
rezulte modul de organizare și desfășurare a serviciilor de cazare și masa din tabăra
respectivă, problemele survenite, descrierea soluțiilor ce au fost luate.58
Comandamentul de Tabără este format în prima zi de tabără de către Directorul de Tabără
și are ca atribuții:



asigură cazarea studenților



se ocupă de instruirea studenților beneficiari în privința Regulamentului de tabără



se asigură că toți participanții din tabără semnează Regulamentul de tabără



se ocupă de asigurarea unui program de permanență la hotel, de afișarea informațiilor și
datelor de contact într-un loc vizibil.59

58

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018, art

50
59

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018, art

51
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Organizarea activității în taberele studențești
În programul Național Tabere Stdențești, pe fiecare serie, se vor realiza activități de 4 ore în
cadrul cărora se vor prezenta programul și politicile Ministerului Tineretului și Sportului și un
curs de participare civică la care prezența studenților va fi obligatorie.
La cazarea studenților aceștia trebuie să aibă la ei acte de identitate pentru a putea fi cazați
și li se vor înmâna bonurile valorice de masă și cheile de la camerele unde vor fi cazați. În
cazurile în care un student/tanăr dorește să părăsească tabăra trebuie să predea cheia de la
cameră.
În cadrul taberelor vor fi afișate în locuri vizibile:
a) Regulamentul Taberei
b) Locul în care pot fi găsiți Directorii de tabără și membrii Comandamentului de tabără
c) Informații despre asistența medicală
d) Programul de masă
e) Alte materiale informative60

60

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2018, art
59.
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