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Program Opera!ional Capacitate Administrativ" (POCA) 
 
TITLUL PROIECTULUI 
Standarde #i politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România 
Componenta 1 - Cre"terea capacit#$ii ONG-urilor "i a partenerilor sociali de a formula 
politici publice alternative 
Axa Prioritar# : Administra$ie public# "i sistem judiciar eficiente 
Opera$iunea:  Dezvoltarea "i introducerea de sisteme "i standarde comune în administra$ia 
public# ce optimizeaz# procesele decizionale orientate c#tre cet#$eni "i mediul de afaceri 
în concordan$# cu SCAP 
 
INFORMA$II PRIVIND CONSOR$IUL APLICANT 
 
Liderul de proiect: 
Denumire Organiza!ie: FEDERA%IA YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS (YMCA) 
Date de identificare: Municipiul Baia Mare, România, Str. Moldovei nr. 2, jude$ul 
Maramure", cod po!tal 430265, Telefon/Fax: 0371134344, Adresa e-mail: office@ymca.ro, 
Pagina Web: www.ymca.ro 
Persoan" de contact: Director executiv / ALINA VIOLETA POP / 0723278437 / 0371134344 
/ alina.ymca@gmail.com 
 
Partener 1 
Denumire Organiza!ie: ASOCIA%IA YOUNG INITIATIVE (AYI) 
Date de identificare: Municipiul Constan&a, România, Str. Aleea Pelicanului nr. 21, Bl. 
AV35, Sc. B, Ap. 15, Et. 1, jude$ul Constan$a, cod po!tal 900138, Telefon/Fax: 0727334743 
/ Adresa e-mail: info@younginitiative.org, Pagina Web: http://www.younginitiative.org 
Persoan" de contact: Pre"edinte / R'ZVAN VICTOR SASSU / 0727334743 / 
razvan.sassu@younginitiative.org 
 
Partener 2 
Denumire Organiza!ie: CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE COMUNITAR' DURABIL' (CDCD) 
Date de identificare: Giubega, România, Str. Sat Giubega, comuna Giubega nr. 913, 
jude$ul Dolj, cod po!tal 207290, 
România Telefon/Fax: 0744367079 / Adresa e-mail: irina@cdcd.ro, Pagina Web: 
www.cdcd.ro 
Persoan" de contact: Pre"edinte / ADINA-MARINA C'L'F'TEANU / 0744367079 / 
irina@cdcd.ro 
 
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: 
Obiectivul general al proiectului este cre!terea capacit#&ii ONG-urilor de a formula, 
monitoriza "i evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea 

SUMAR PROIECT 
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unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât !i prin instruirea membrilor, personalului 
"i voluntarilor organiza$iilor de tineret în vederea particip#rii active la dezvoltarea !i 
îmbun#t#&irea politicilor de tineret. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. OBIECTIV: Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea 
activit#&ilor de lucru cu tinerii din Romania, cu implicarea ONG-urilor "i institu&iilor 
publice cu atribu$ii în domeniul tineretului. 
2. OBIECTIV: Crearea unui instrument educa&ional inovator pentru formularea, 
monitorizarea "i evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii destinate 
personalului din ONG-uri "i autorit#$i publice cu atribu$ii în domeniul tineretului din 
Romania. 
3. OBIECTIV: Dezvoltarea competen$elor de formulare, monitorizare "i evaluare a 
politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane din ONG-uri active în 
domeniul tineretului din Romania. 
 
Grup !int": 
1. Personalul din ONG-uri, angajat sau voluntar, implicat în activit#$i de lucru cu tinerii 
(minim 100 de persoane); 
2. Personalul de execu$ie "i conducere din institu&iile publice cu atribu&ii în domeniul 
tineretului (ex: Ministerul Tineretului si Sportului, Direc&iile Jude&ene de Sport !i Tineret, 
Ministerul Educa&iei Na&ionale, Departamentele de Educa&ie !i Tineret din Primarii !i 
Consilii Jude&ene, Ministerul Muncii si Asistentei Sociale, Direc&iile Jude&ene de Protec&ia 
Copilului !i Asistenta Sociala, biblioteci publice) (minim 25 de persoane) 
 
Activit"!ile proiectului: 
 
Activitate Subactivitate
Activitatea 1 – Management de proiect 1.1 Management de proiect 
Activitatea 2 - Elaborarea unei politici publice 
alternative privind standardizarea activit#&ilor de 
lucru cu tinerii din Romania, cu implicarea ONG-
urilor si institu&iilor publice cu atribu&ii in 
domeniul tineretului. 

2.1 Crearea unui Grup Na$ional de 
Lucru pentru formularea politicii 
publice privind standardele 
activit#&ilor de lucru cu tinerii 
2.2.Desfa"urarea cercet#rii 
comparative si 
legislative necesare pentru formularea 
politicii publice privind standardele 
activit#&ilor de lucru cu tinerii 
2.3 Organizarea unor consult#ri care 
s# aduc# în cadrul propunerii de 
politici publice perspective din partea 
unui num#r mare de actori în 
domeniul tineretului 
2.4 - Elaborarea documentului de 
politica publica privind standardele 
activit#&ilor de lucru cu tinerii 
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2.5 Promovarea politicii publice 
privind standardele activit#&ilor de 
lucru cu tinerii in rândul autorit#&ilor, 
institu&iilor si serviciilor publice cu 
atribu&ii în domeniul tineretului 
2.6 Diseminarea politicii publice 
privind standardele activit#&ilor de 
lucru cu tinerii în rândul autoritarilor, 
institu&iilor si serviciilor publice cu 
atribu&ii în domeniul tineretului 

Activitatea 3 - Crearea si promovarea unui curs in 
format inovator Massive Open Online Course 
(MOOC) dedicate formul#rii, monitoriz#rii !i 
evalu#rii politicilor publice pentru ONG-uri !i 
institu&ii publice 

3.1 Crearea con&inutului cursului în 
format inovator MOOC 
3.2 Preg#tirea tehnica a cursului in 
format MOOC 
3.3 Testarea si finalizarea cursului 
MOOC  
3.4 Promovarea cursului MOOC în 
rândul grupului-&inta 
3.5 Evaluarea implement#rii cursului 
în format MOOC 

Activitatea 4 - Instruirea personalului în domeniul 
formul#rii, monitoriz#rii !i evalu#rii politicilor 
publice în domeniul lucrului cu tinerii. 

4.1 Crearea metodologiei pentru 
identificarea si contractarea echipei 
de formatori 
4.2 Crearea con&inutului cursului de 
formare 
4.3 Organizarea cursurilor regionale 
4.4 Evaluare !i follow-up a 
activit#&ilor de formare 

 
Rezultate:  
Prin implementarea acestui proiect ne propunem: 
 - s# formul#m prin participarea public# a ONG-urilor, utilizând contribu&ia !i experien&a 
institu&iilor publice, o serie de standarde de calitate pentru activit#&ile cu tinerii;  
- s# cre#m un sistem !i un instrument de formare pentru formularea, monitorizarea !i 
evaluarea politicilor din domeniul lucrului cu tinerii, dedicate atât ONG-urilor, cât !i 
personalului din institu&iile publice; 
- s# form#m reprezentan&ii ONG-urilor în vederea monitoriz#rii modului în care autorit#&ile 
!i institu&iile publice implementeaz# politici !i standarde în domeniul lucrului cu tinerii !i a 
formul#rii unei recomand#ri utile, concrete !i fezabile c#tre aceste autorit#&i !i institu&ii în 
domeniul de interes. 
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Propunere de politic# public# 

Standarde de calitate pentru activit#&i de lucru cu tinerii din România 
 

FORMULAREA PROBLEMEI !I NEVOILOR LA CARE R"SPUNDE PROPUNEREA DE POLITIC" PUBLIC" 
 
În România anului 2019 activitatea de lucru cu tinerii este înc# relativ slab dezvoltat#, atât 
în compara&ie cu alte &#ri europene, cât !i în compara&ie cu alte servicii publice. Conform 
„Barometrului de opinie public# tineret” realizat de Ministerul Tineretului "i Sportului 
(MTS) în anul 2016, doar 9% dintre tineri !tiau de existen$a unui centru de tineret în 
localitatea lor !i doar 19% dintre ace!tia au beneficiat de servicii de tineret. Astfel, 
aproximativ 2% dintre tinerii din Romania beneficiau de activit#&i organizate de lucru cu 
tinerii, a!a cum rezulta din studiul comandat de ministerul de resort1. 

Datele Studiului despre tinerii din România 2018-2019 realizat de Funda&ia Friedrich Ebert2 
arat# c# cele mai frecvente activit#&i de petrecere a timpului liber în care sunt implica&i 
ace!tia sunt mai degrab# solitare. Astfel, 62% dintre ace!tia prefer# s# asculte muzic#, 
41,6% s# se uite la filme !i 28,7% s# mearg# la cump#r#turi. În acela!i timp, prefer# s#-!i 
petreac# timpul liber cu familia (59,9%) !i prietenii (32,3%). În plus, datele arat# c# tinerii 
români nu prefer# activit#&ile creative sau fizice, deoarece numai 12,5% se implic# în 
activit#&i sportive, iar 20,7% prefer# s# fac# ceva creativ în timpul liber. Mai mult, nu sunt 
dornici s# participe la activit#&i structurate sau de dezvoltare personal# în timpul liber. În 
aceast# privin&#, numai 2,5% particip# la activit#&i de voluntariat !i 6% particip# la 
activit#&i în cadrul unor centre pentru tineret. Aceste rezultate sunt extrem de 
importante, pentru c# indic# !anse limitate de a întâlni tineri care sunt diferi&i de ei, 
precum !i pu&ine posibilit#&i de a-!i exersa abilit#&ile socio-emo&ionale. 

În acela!i timp, activitatea de lucru cu tinerii nu beneficiaz# de un standard de calitate, 
monitorizarea activit#&ilor realizate fiind minim# !i mai degrab# la nivelul utiliz#rii 
resurselor (monitorizare financiar#), a!a cum reiese din evaluarea activit#&ilor Ministerului 
Tineretului !i Sportului, realizat# în anul 2016.3 

Activitatea de lucru cu tinerii este definit# ca serviciu oferit tinerilor, complementar sau în 
cadrul serviciilor publice de educa&ie formal# (oferite în !coli !i universit#&i), ocupare 
(oferite de Agen&iile Jude&ene de Ocupare a For&ei de Munc#), s#n#tate (oferite de 
institu&ii sanitare), activitate ce sus&ine tinerii (14-35 de ani) în tranzi&ia spre via&a adult#, 
oferind experien&e de via&a ce ajut# la dezvoltarea personal# !i profesional# a tinerilor !i 
mai ales a abilit#&ilor de via$# !i a competen&elor lor transversale. Activit#&ile de lucru cu 
tinerii includ consiliere în numeroase domenii: educa&ional, profesional, voca&ional, pentru 
s#n#tate, antreprenorial, planificare familial#, precum !i servicii de informare în aceste 
domenii, dar !i servicii mai complexe de educa&ie non-formal# care sunt parte a 
activit#&ilor de lucru cu tinerii. Astfel, activitatea de lucru cu tinerii poate fi prezent" în 

                                            
!" #$%&'()($'$" *+),-.$(,&'&/" 0$" -1/2/$" 1&3'/4)" (/2$,$(5" 6//20" 0/71-2/3/'$" -2'/2$" 1$" 8$37/($9&'" :;<=" >((1=??.(7@,-?819
4-2($2(?&1'-)07?AB!C?!A?!@9+),-.$(,&90$9-1/2/$91&3'/4)9(/2$,$(9AB!C@106"
A"<(&0/&"0/71-2/3/'"-2'/2$"1$"8$37/($9&'"6&20)D/$/=">((1=??'/3,),E@6$7@0$?10696/'$7?3&$,-7?3&F),$7(?!GAHI@106"
J"*KL)'&),$)"/20$1$20$2(M")"/.1'$.$2(M,//"1,-N,).$'-,"0$"(/2$,$(")'$":;<"O2"1$,/-)0)"AB!B9AB!G5P"0/71-2/3/')"-2'/2$"1$"
8$37/($9&'":;<=">((1=??.(7@,-?2-&()(/?(/2$,//97&2(9.)/9-1(/./7(/90&1)94&.9),)()94$,4$(),/'$9,$)'/%)($90$9.(79/29AB!C?"
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toate cazurile în care serviciile publice sunt furnizate %i tinerilor (%coli, spitale, agen&ii 
de ocupare, cluburi sportive etc.), dar nu exist" metodologii %i/sau standarde adaptate 
la lucrul cu adolescen&ii sau cu tinerii, care sunt un grup &int" cu nevoi aparte. Mai 
multe detalii pe aceasta tem# sunt prezentate atât de Comisia European#4, cât "i de 
Consiliul Europei5.  

În acest moment, activit#&ile de lucru cu tinerii din centrele de tineret !i celelalte 
activit#&i de tineret sus&inute de Ministerul Tineretului "i Sportului nu sunt monitorizate !i 
evaluate decât la nivelul inputurilor: bugete alocate, num#r de activit#&i realizate, num#r 
de tineri beneficiari etc., dar nu !i la nivelul rezultatelor generate la nivelul grupului &int#, 
schimb#rilor pozitive aduse în vie&ile tinerilor. Aceasta se întâmpl# deoarece la nivelul MTS 
sau al altor autorit#&i care reglementeaz# forme de lucru cu tinerii, nu exist# o 
metodologie unitar# de monitorizare. Astfel, fiecare Direc&ie Jude&ean# pentru Sport "i 
Tineret (DJST) m#soar# num#rul de beneficiari diferit6. Spre exemplu, în unele cazuri 
distribuirea a 100 de materiale informative tip#rite într-un liceu cu 1000 de elevi este 
raportat# ca activitate cu 100 de beneficiari (cei care au primit flutura!ii), alteori cu 1000 
de beneficiari (to&i cei care ar fi putut afla !i de la colegi despre con&inutul informativ). 
Ambele modalit#&i de raportare sunt corecte, dar trebuie s# subliniem c# este necesar# o 
abordare unitar# !i clar definit# în vederea în&elegerii complete a rezultatelor activit#&ilor 
de lucru cu tinerii 

Pe de alt# parte, în alte domenii (cum ar fi s#n#tatea, sau serviciile de ocupare, sau de 
asisten&# social#) metodologiile de lucru pentru un tân#r de 18 ani ar trebui s# fie mult 
diferite de cele pentru furnizarea acelora!i servicii pentru o persoan# de 40 sau 60 de ani.  

În alt" ordine de idei, o serie de ONG-uri desf"%oar" activit"&i de lucru cu tinerii, dar în 
lipsa unor standarde oficiale %i recunoscute na&ional pentru aceste activit"&i, tinerii nu 
pot avea garan&ia unor servicii de calitate, iar riscul ca tinerii sa primeasc" servicii 
educa&ionale sau de consiliere care s" le afecteze chiar negativ maturizarea sunt 
relativ mari #i nu trebuie neglijate. 

In acest context, totu!i, activitatea de lucru cu tinerii nu este oficial definit# (nici m#car 
de „Strategia na&ional# în domeniul politicii de tineret 2015-2020”), iar activit#&ile de 
tineret ale institu&iilor publice !i ale organiza&iilor de !i pentru tineret sau a altor ONG-uri 
sunt nestructurate. Nu exist# instrumente de standardizare, monitorizare !i evaluare a 
modului în care serviciile publice dedicate tinerilor din România asigur# dezvoltarea 
personal# !i social# a acestora în viitor prin cre!terea capacit#&ii !i împuternicirea 
tinerilor. 

Mai mult decât atât, serviciile publice pentru tineret care nu sunt furnizate de institu&iile 
publice (mai ales de cele de specialitate: Ministerul Tineretului "i Sportului "i Direc&iile 
Jude&ene pentru Sport "i Tineret) nu pot fi preluate decât în mic# m#sur# de societatea 

                                            
I" Q$()'//" 0/71-2/3/'$" ')=" >((1=??$4@$&,-1)@$&?E-&(>?1-'/4E?/.1'$.$2()(/-2?8-,FR$2@" S" )2)'/%)" )" /.1-,()2D$/" 4)'/(MD//"
)4(/L/(MD/'-," 0$" '&4,&" 4&" (/2$,//" ,$)'/%)()" 0$" T-./7/$" 6//20" 0/71-2/3/')" )/4/=" >((1=??$&,9'$U@$&,-1)@$&?'$N)'9
4-2($2(?#S?;V;?WQX?Y&,/ZTK[KV=GAB!JV\BC!I]BA^_6,-.ZK`"
G"Q$()'//"0/71-2/3/'$"')=">((1=??1a19$&@4-$@/2(?$2?8$3?E-&(>91),(2$,7>/1?E-&(>98-,F!"
C" b26-,.)D/)" ,$/$7$" 0/2" .-2/(-,/%),$)" 1&3'/4)(M" 0$" :;<" /2" 2-/$.3,/$" AB!C=" >((1=??.(7@,-?2-&()(/?7/2($%)9,)1-,(),//94&9
1,/L/,$9')9/26,)7(,&4(&,)97/97$,L/4//'$91$2(,&9)4(/L/()(/'$90$9(/2$,$(?"
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civil#, în acest moment. În contextul dezbaterilor legate de noua Lege a Tineretului7, 
stabilirea unor parteneriate func&ionale între institu&iile publice %i organiza&iile de %i 
pentru tineret este promovat" la nivel european %i interna&ional ca o practic" 
fundamental" pentru a r"spunde adecvat nevoilor %i aspira&iilor tinerilor. De 
asemenea, având în vedere propunerile %i dezbaterile legate de descentralizarea 
serviciilor publice de tineret %i &inând cont de experien&a relativ restrâns" a 
autorit"&ilor jude&ene %i locale în lucrul cu tinerii, este esen&ial" realizarea unor astfel 
de parteneriate, dar %i fixarea unor standarde de realizare %i monitorizare a acestor 
activit"&i care s" asigure calitatea lor adecvat". 

Societatea civil# de tineret este dependent# în destul de mare m#sur# de voluntari !i de 
finan&#ri nerambursabile !i în mod special de un num#r mic de finan&atori, respectiv 
programul Erasmus+ al Comisiei Europene !i programele de finan&are pentru proiecte de 
tineret !i studen&e!ti ale MTS/DJST. Ace!ti finan&atori nu acoper# costuri de personal !i ca 
atare în societatea civil# de tineret se realizeaz# foarte dificil profesionalizarea 
lucr#torilor de tineret. Voluntarii, de!i sunt bine valoriza&i în activit#&ile de tineret, nu pot 
înlocui integral munca profesionist# a lucr#torilor de tineret, a!a cum arat# "i studiul 
realizat în 2016 la comanda MTS cu privire la lucr#torii de tineret.8  

A%adar este necesar" atât dezvoltarea unei politici publice pentru cre%terea calit"&ii 
activit"&ilor de lucru cu tinerii, cât #i cre%terea capacita&ii societ"&ii civile 
(organiza&iilor neguvernamentale) de tineret, pe dou" planuri: pe de o parte calitatea 
propriilor activit"&i de lucru cu tinerii, pe de alta parte colaborarea cu MTS, DJST-uri %i 
autorit"&ile publice locale. În acela%i timp, monitorizarea tuturor activit"&ilor de lucru 
cu tinerii desf"%urate este necesar" pentru asigurarea p"str"rii calit"&ii serviciilor 
oferite tinerilor. 

SCOPUL, OBIECTIVELE !I BENEFICIARII POLITICII PUBLICE 
Scopul politicii publice propuse este de a propune un set de standarde coerente pentru 
asigurarea calit#&ii lucrului cu tinerii din România 

Obiectivul general al politicii este acela de asigurare a calit#&ii superioare a activit#&ilor 
de lucru cu tinerii din România, prin introducerea unui set de standarde care s# asigure 
atât desf#!urarea corect#, etic# !i eficace a activit#&ilor de tineret, cât !i monitorizarea 
acestora, pentru p#strarea nivelului de calitate pe termen lung.

Obiectivele specifice ale politicii publice propuse sunt: 

1. Asigurarea unui nivel minim de calitate a activit#&ilor de lucru cu tinerii din 
România 

2. Motivarea furnizorilor de servicii !i activit#&i de tineret s# creasc# nivelul de 
calitate al muncii lor 

3. Cre!terea nivelului de profesionalism !i calitate a muncii la nivelul profesioni!tilor 
care lucreaz# cu tinerii: lucr#tori !i consilieri de tineret 

4. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a calit#&ii activit#&ilor de lucru cu tinerii

                                            
c" W,-/$4(&'" 7$" )6'M" O2" 0$%3)($,$" 1),').$2(),M" O2" T).$,)" Q$1&()D/'-," ]4).$,M" 0$4/%/-2)'M^" ')" 0)()" ,$0)4(M,//" 1,$%$2($/"
1,-1&2$,/"0$"1-'/(/4M"1&3'/4M=">((1=??888@40$1@,-?1'7?1,-/$4($?&1'R14FAB!G@1,-/$4(Y4).ZA_/01Z!cGIC""
d"*e2)'/%)"-4&1)D/-2)'M"O2"L$0$,$)",$L/%&/,//"7()20),0&'&/"-4&1)D/-2)'"1$2(,&"'&4,M(-,&'"0$"(/2$,$(5"1&3'/4)()"1$"8$37/($9&'"
./2/7($,&'&/=">((1=??.(7@,-?2-&()(/?(/2$,//97&2(9.)/9-1(/./7(/90&1)94&.9),)()94$,4$(),/'$9,$)'/%)($90$9.(79/29AB!C?"
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Beneficiarii politicii publice propuse sunt: 

9 Tinerii din România 
9 Tinerii din România afla&i în situa&ii diferite de vulnerabilitate 
9 Ministerul Tineretului !i Sportului !i serviciile sale teritoriale care ofer# servicii 

tinerilor !i desf#!oar# activit#&i de lucru cu tinerii (Direc&iile Jude&ene pentru Sport 
!i Tineret) 

9 Autorit#&ile Publice locale care ofer# sau vor oferi servicii tinerilor !i desf#!oar# sau 
vor desf#!ura activit#&i de tineret 

9 Organiza&iile de !i pentru tineret 
9 Alte organiza&ii care furnizeaz# servicii pentru tineri !i desf#!oar# activit#&i de 

lucru cu tinerii 

VARIANTE DE SOLU#IONARE A PROBLEMEI FORMULATE 
Au fost analizate 3 variante de solu&ionare a problemei formulate: 

A. Dezvoltarea unor standarde minime obligatorii pentru toate organiza&iile %i 
institu&iile care desf"%oar" activit"&i de lucru cu tinerii în ceea ce prive%te cele 
mai importante etape în desf"%urarea activit"&ilor: 
1. Planificarea activit#&ilor 
2. Consultarea !i implicarea tinerilor 
3. Livrarea activit#&ilor, elemente de proces 
4. Monitorizarea !i evaluarea activit#&ilor 
5. Siguran&a tinerilor cu care se lucreaz# 

Din punct de vedere al impactului social, varianta conduce la asigurarea calit#&ii minime a 
activit#&ilor de lucru cu tinerii. Eliminarea prestatorilor de servicii !i activit#&i de lucru cu 
tinerii care nu respect# nivelul minim de calitate !i siguran&# pentru tineri. Implementarea 
propunerii de solu&ie ar urma s# fie similar# cu modul de implementare a standardelor 
pentru institu&ii de înv#&#mânt sau servicii sociale.9 

Varinta de solu&ionare formulat# genereaz# impact social !i economic negativ, prin oprirea 
activit#&ilor de lucru cu tinerii care nu ating standardele minime, f#r# a permite 
promotorilor acestor activit#&i s# progreseze pentru cre!terea calit#&ii serviciilor pe care le 
ofer#.

De asemenea, nu se permite diferen&ierea între furnizori de lucru cu tinerii de calitate 
minim# !i cei care realizeaz# lucru cu tinerii la calitate superioar# !i nu motiveaz# 
furnizorii s#-!i creasc# nivelul de calitate al lucrului cu tinerii. 

B. Dezvoltarea unor standarde profesionale %i etice pentru lucr"torii de tineret, 
pornind de la premisa c" odat" asigurat" calitatea profesional" a persoanelor 
care lucreaz" cu tinerii va putea fi asigurat" %i calitatea activit"&ilor de lucru cu 
tinerii. 

Din punct de vedere al impactului social varianta contribuie, dar nu conduce direct, la 
dezvoltarea profesional# a lucr#torilor de tineret. Pe de alt# parte, nu exist# garan&ia c# 
revizuirea standardului ocupa&ional pentru lucr#torul de tineret !i introducerea unui cod 

                                            
H"e"7$"L$0$)"7(&0//'$" ,$)'/%)($" O2"4)0,&'"1,-/$4(&'&/" *!"#$%#&%'()*(+,-*"*.*( /0/"'$#1*-'( 2$( -0.&0-(.0( "*$'&**(%*$(3,45$*#5" ]4-0"
<bWSTe"!IH^=">((17=??888@7()20),0$9(/2$,$(@,-?4$,4$(),$)9'&4,&'94&9(/2$,//?""
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etic pentru acesta, va duce la cre!terea calit#&ii lucrului cu tinerii, având în vedere c# nu 
exist# un corp profesional care s# monitorizeze respectarea standardelor procesionale !i 
codului etic. 

C. Dezvoltarea a trei seturi de standarde progresive, de la nivelul minim de 
calitate, la nivelul avansat de calitate, respectiv 
1. Standarde pentru activit#&i de lucru cu tinerii în general 
2. Standarde pentru unele dintre cele mai frecvente tipuri de activit#&i de lucru cu 

tinerii în general, pentru care exist# relativ pu&in# reglementare: activit#&i de 
înv#&are în cadrul unor mobilit#&i (activit#&i de tipul taberelor, schimburilor de 
tineri !i turismului pentru tineret) 

3. Standarde ocupa&ionale pentru profesioni!tii din domeniul tineretului, unde s# 
se fac# distinc&ia dintre (1) lucr#tori de tineret (nivel ocupa&ional pentru 
persoanele cu studii medii care lucreaz# cu tinerii în activit#&i de dezvoltare, 
înv#&are !i timp liber) !i (2) consilierul pentru tineret (nivel ocupa&ional pentru 
persoanele cu studii medii care lucreaz# în special în planificarea, 
monitorizarea !i evaluarea activit#&ilor de lucru cu tinerii !i furnizarea 
serviciilor de înv#&are mai complexe) 

Din punct de vedere al impactului social, varianta prezint# avantajul c# va conduce la 
asigurarea calit#&ii minime a activit#&ilor de lucru cu tinerii. 

În acela!i timp aceast# variant# permite diferen&ierea între furnizori de lucru cu tinerii de 
calitate minim# !i cei care realizeaz# lucru cu tinerii la calitate superioar# !i motiveaz# 
furnizorii s#-!i creasc# nivelul de calitate al lucrului cu tinerii. 

Varianta permite de asemenea dezvoltarea profesiilor de lucr#tor de tineret !i consilier 
pentru tineret, ca premise sine qua non pentru cre!terea calit#&ii activit#&ilor de lucru cu 
tinerii. 

Niciuna dintre cele 3 variante de solu&ionare a problemei nu presupune impact ecologic sau 
impact bugetar direct, bazându-se exclusiv pe aprobarea unui set de reglement#ri în 
domeniul tineretului. 

În toate cazurile adoptarea standardelor în lucrul cu tinerii poate conduce la o mai bun# 
respectare a normelor de protec&ie a mediului !i la promovarea dezvolt#rii durabile. De 
asemenea, prin atingerea unui nivel de calitate mai bun, toate investi&iile în lucrul cu 
tineri î!i vor cre!te eficien&a: acelea!i sume de bani investite vor asigura mai multe 
rezultate pentru tineri. 

CONSULT"RI PUBLICE ORGANIZATE 
Au fost consultate: 

9 Organiza&ii de !i pentru tineret 
9 Organiza&ii studen&e!ti 
9 Lucr#tori de tineret 
9 MTS 
9 Reprezentan&i DJST-uri 
9 ANPCDEFP 
9 Profesori !i reprezentan&i ai !colilor 
9 Funda&ii Jude&ene pentru Tineret 
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Au fost organizate 4 consult#ri regionale, dup# cum urmeaz#: 

a) 18.10.2018 – Bucure!ti 
b) 16.11.2018 – Timi!oara 
c) 08.12.2018 – Baia Mare 
d) 25.01.2019 - Ia!i 

Consultarea online a fost lansat în luna decembrie 2018 !i în baza lui au fost colectate 41 
de r#spunsuri. 

În cadrul proiectului „Standarde $i politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” 
(cod SIPOCA 149) cofinan&at din Fondul Social European prin Programul Opera&ional 
Capacitate Administrativ# 2014-2020, în vederea elabor#rii propunerii alternative de 
politic# public# pentru asigurarea calit#&ii lucrului cu tinerii, a fost format un Grup 
Na&ional de Lucru pentru Standarde de Tineret, pe baza unui apel public. Grupul de lucru 
include reprezentan&i ai 14 organiza&ii neguvernamentale care lucreaz# cu tinerii, 
reprezentan&i ai Ministerului Tineretului !i Sportului (MTS), Agen&iei Na&ionale pentru 
Programe Comunicare în Domeniul Educa&iei !i Form#rii Profesionale (ANPCDEFP) !i 
reprezentan&i ai celor 3 organiza&ii partenere în proiect: Federa&ia Young Men’s Christian 
Associations Romania, Asocia&ia Young Initative !i Asocia&ia Centrul pentru Dezvoltare 
Comunitar# Durabil#. 

Rezultatul consult%rilor regionale 

În cadrul celor 4 consult#ri regionale subiectele supuse consult#rii dup# metoda cafenelei 
publice, cu participan&ii împ#r&i&i în grupuri,  au avut în vedere urm#toarele aspecte: 

• Standarde si metode de lucru cu tinerii, pornind de la ce consider# lucr#torii de 
tineret/ speciali!tii care lucreaz# cu tinerii ca ar trebui sa fie minim f#cut/ realizat în 
lucrul cu tinerii 

• Nevoile pe care le au lucr#torii de tineret  pentru a ini&ia !i sus&ine activit#&i de lucru 
cu tinerii 

• Monitorizarea activit#&ilor de tineret, pornind de la întreb#rile: ce instrumente folosesc 
(daca folosesc) pentru a monitoriza /m#sura progresele tinerilor, impactul activit#&ilor 

• Standarde de securitate în lucrul cu tinerii 
• Principii de etic# !i standarde etice în lucrul cu tinerii
• Standarde privind preg#tirea lucr#torilor de tineret 
• Standarde de securitate în lucrul cu tinerii, cum se asigur# spa&ii sigure în lucru cu 

tinerii: indoor, oudoor !i virtual: 
9 care ar trebui s# fie regulile etice în activit#&ile de tineret? 
9 cum asigur#m spa&ii indoor sigure pentru tineri, atât din punct de vedere 

emo&ional, cât !i fizic? 
9 cum asigur#m spa&ii outdoor sigure pentru tineri, atât din punct de vedere 

emo&ional, cât !i fizic? 
9 cum asigur#m spa&ii virtuale sigure pentru tineri, atât din punct de vedere 

emo&ional, cât !i fizic? 
Elementele care ar putea fi standardizate, în opinia participan&ilor la consult#ri, sunt : 
o Sistemele de monitorizare privind nevoile tinerilor, progresul tinerilor !i calitatea 

activit#&ilor realizate 
o Nevoia lucr#torilor de tineret de a avea o procedur# de lucru bine definite 
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o Ciclul de activitate (pentru orice tip de activitate, acest element vizeaz# !i asigurarea 
implic#rii tinerilor !i continuitatea activit#&ilor) 

o Etica pentru lucr#torii de tineret !i pentru rela&iile dintre participan&i 
o Sistemele de monitorizare (colectare de dovezi) pentru: nevoile tinerilor 
o Necesitatea/nevoia ca tinerii s#-!i cunoasc# în detaliu drepturile !i obliga&iile 
o Necesitatea standardiz#rii competen&elor lucratorilor de tineret  
o Monitorizara constant#  a activit#&ilor de tineret, pentru a identifica !i continua 

activit#&ile utile pentru dezvoltarea tinerilor !i pentru a p#stra nivelul de motivare 
necesar pentru continuarea acestor activit#&i 

o Desemnarea unui anumit personal pentru anumite roluri (de exemplu, responsabilul 
pentru securitatea activit#&ilor, responsabilul PSI, responsabilul de prim ajutor) !i 
detalierea responsabilit#&ilor pentru aceste persoane !i asigurarea form#rii 

o Politici de protec&ie a copiilor  !i tinerilor în acord cu legisla&ia na&ional#
o Realizarea analizelor de risc pentru toate activit#&ile 
o Dezvoltarea unor modele pentru toate documentele necesare din punct de vedere legal 

!i procedural, utilizarea unor formulare de consim&#mânt 
o Verificarea periodic# a sistemelor de siguran&#, în special PSI !i a altor echipamente de 

protec&ie dac# este cazul 
o Utilizarea unor proceduri determinate în caz de accident pentru fiecare participant, 

inclusiv cunoa!terea unor contacte de urgen&# pentru participan&ii la activit#&i 
o Adecvarea spa&iului la nevoile !i num#rul tinerilor !i la tipul activit#&ii este esen&ial#. 
 
La finanul fiec#rei consult#ri regionale au fost prezentate principiile orizontale ale POCA: 
egalitate de !anse !i dezvoltare durabil# în contextul standardelor de lucru cu tinerii !i al 
principiilor de etic# discutate. 
Concluzionând discu&iile cu participna&ii din cadrul consultarilor regionale este 
recomandat# elaborarea standardelor de calitate pentru: 

• Formarea ini&ial# !i continu# a lucr#torilor de tineret  
• Standarde de calitate pentru Centrele de Tineret   
• Codul etic al lucr#torului de tineret  
• Organizarea !i desf#!urarea taberelor pentru tineri  
• Standarde pentru sistemele de monitorizare pentru activit#&ile de tineret  
• Securitate în lucrul cu tinerii, în toate cele 3 tipuri de spa&ii (închis, outdoor !i 

virtual) 
 
Rezultatul consult%rii online 
To&i participan&ii la consultarea online au apreciat c# standardizarea unor elemente ale 
activit#&ii de lucru cu tinerii este necesar#. 

Elementele care ar merita standardizate în viziunea celor 41 de participan&i la consultarea 
online sunt (întrebarea 2 permitea r#spuns multiplu, prin urmare suma op&iunilor 
exprimate este mult mai mare decât num#rul responden&ilor, dat fiind c# în medie fiecare 
respondent a exprimat 6,3 op&iuni): 

• Standarde de preg#tire pentru lucr#torii de tineret – 34 de op&iuni din 41 de 
responden&i 

• Codul etic al lucr#torului de tineret – 33 de op&iuni din 41 de responden&i 
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• Standarde de calitate pentru tabere !i alte activit#&i de turism educa&ional pentru 
tineri - 31 de op&iuni din 41 de responden&i 

• Sisteme de monitorizare, evaluare !i utilizare a monitoriz#rilor în activit#&ile de 
tineret - 29 de op&iuni din 41 de responden&i 

• Standarde de calitate pentru centre de tineret - 29 de op&iuni din 41 de responden&i 
• Standarde de securitate în lucrul cu tinerii, în toate cele 3 tipuri de spa&ii (închis, 

outdoor !i virtual) – r#spuns ce a însumat 25, 23 !i respectiv 21 de op&iuni din cele 
41 de responden&i 

• Ciclul unei activit#&i de lucru cu tinerii – 19 op&iuni din 41 de responden&i 
• Standarde pentru alte elemente ale activit#&ii de tineret - 17 op&iuni din 41 de 

responden&i 
 

 

Cele mai importante roluri ale standardelor pentru activit#&ile de tineret sunt considerate: 

• S# ofere organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret mai pu&in experimenta&i un ghidaj !i 
exemple pentru a cre!te calitatea muncii lor – 36 de op&iuni din 41 de responden&i 

• S# motiveze organiza&iile !i lucr#torii de tineret s# î!i îmbun#t#&easc# activitatea !i 
calitatea muncii – 30 de op&iuni din 41 de responden&i

• S# permit# organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret s# î!i monitorizeze propria 
activitate – 22 de op&iuni din 41 de responden&i !i s# permit# auto-evalaurea 
organiza&iilor !i lucr#torilor – alte 2 op&iuni (total 24 de op&iuni din 41 de 
responden&i) 

• S# asigure calitatea minim# / adecvat# a lucrului cu tinerii – 22 de op&iuni din 41 de 
responden&i

• S# permit# oric#rui finan&ator pentru activit#&i de tineret s# monitorizeze !i s# 
evalueze orice activit#&i de tineret - 17 op&iuni din 41 de responden&i 

• S# determine oprirea activit#&ilor de tineret care nu ating standardele necesare – 
10 op&iuni din 41 de responden&i 
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Aproape 60% dintre responden&i cred c# standardele pentru activit#&ile de tineret ar 
merita/ar trebui s# fie un set de obiective progresive. 

 

 

În concluzie responden&ii la consultarea online recomand# elaborarea standardelor de 
calitate, cel pu&in pentru: 

• preg#tire pentru lucr#torii de tineret 
• Codul etic al lucr#torului de tineret  
• tabere !i alte activit#&i de turism educa&ional pentru tineri  
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• sisteme de monitorizare, evaluare !i utilizare a monitoriz#rilor în activit#&ile de 
tineret  

• centre de tineret  
• securitate în lucrul cu tinerii, în toate cele 3 tipuri de spa&ii (închis, outdoor !i 

virtual)  
Aceste standarde trebuie s# fie un set de obiective progresive, de la standarde de calitate 
minime la cele de înalt# calitate, astfel încât s# se poat# realiza o compara&ie între 
organiza&ii !i lucr#tori de tineret !i s# poat# fi monitorizat progresul. 

Astfel, standardele vor putea s# ofere organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret mai pu&in 
experimenta&i un ghidaj !i exemple pentru a cre!te calitatea muncii lor !i s# motiveze 
toate organiza&iile s# se perfec&ioneze, s#-!i îmbun#t#&easc# munca prin monitorizarea !i 
evaluarea progresului pe care îl fac pentru calitate mai bun#. 

Consultarea Grupului Na&ional de Lucru pentru Standarde de Tineret 

La prima întâlnire a grupului na&ional de lucru pentru standarde de tineret, în octombrie 
2018, discu&iile au atins 2 puncte importante: 

• Importan&a adapt#rii activit#&ilor de lucru cu tinerii la grupurile &int# !i în acest 
context nevoia de cunoa!tere a nevoilor grupurilor &int# cu care lucr#m (inclusiv 
lipsa unor studii detaliate cu privire la acest aspect) 

• Importan&a adapt#rii standardelor propuse la capacitatea organiza&ional# 
De!i standardele au fost gândite ini&ial ca fiind propuneri cu aplicabilitate general# sunt 
important de men&ionat câteva idei reie!ite din discu&ii în acest sens: 

• Membrii Grupului de Lucru reprezint# !i organiza&ii cu grupuri &int# foarte specifice, 
aducând o mare valoare activit#&ilor proiectului prin aceea c# pot asigura faptul c# 
standardele cu aplicabilitate general# sunt sensibile la nevoile tuturor tinerilor. 
Astfel se acord# aten&ie nevoilor tuturor tinerilor. 

• În acela!i sens, este oportun# includerea în standardele elaborate a unor elemente 
de analiz# de nevoi pentru fiecare activitate. 

• Este necesar# elaborarea unor standarde progresive, prin care institu&iile !i 
organiza&iile pot s# se plaseze pe o scal# în func&ie de gradul în care îndeplinesc un 
standard, mai degrab# decât a unor standarde normative, de conformitate, în care 
nu exist# decât 2 op&iuni: îndeplinirea 100% a standardului sau neîndeplinirea lui. 

• În acest fel !i organiza&ii !i institu&ii care nu au capacitatea de îndeplinire 100% a 
standardelor pot lucra cu acestea chiar pentru a se auto-evalua !i a-!i cre!te 
capacitatea. Dac# standardele sunt abordate normativ atunci este posibil ca 
activitatea unor organiza&ii sau institu&ii care au capacitate sc#zut# !i nu pot 
îndeplini de la început standardele s# fie descurajat# 

La cea de-a doua întâlnire, în luna februarie 2019, membrii grupului de lucru au f#cut 
comentarii cu privire la documentele elaborate pe baza rezultatelor consult#rilor regionale 
!i online, comentarii care s-au referit la: 

9 este nevoie s# ad#ug#m standarde pentru activit#&i, incluzând planificarea 
activit#&ilor, stabilirea obiectivelor etc. 
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9 este nevoie s# ad#ug#m elemente legate de accesibilitatea la activit#&i de tineret !i 
tabere pentru tinerii cu dizabilit#&i !i standarde privind persoanele care înso&esc 
tinerii (mai ales, dar nu exclusiv, în cazul tinerilor cu dizabilit#&i) 

9 standardele pentru tabere pot s# se integreze cu un sistem na&ional de rating 
realizat pe o platforma electronic#. E recomandat parteneriatul cu CNE !i 
organiza&iile studen&e!ti 

9 trebuie s# decidem dac# elabor#m o singur# propunere de politic# public#, având 
standardele propuse în anex# pentru varianta propus# (standardizarea unor 
elemente de lucru cu tinerii de o manier# progresiv#, care s# permit# evaluare mai 
multor niveluri de calitate) sau dac# propunem !i o a doua politic# public# de 
dezvoltare a profesiei de lucr#tor de tineret în cadrul c#reia s# lucr#m la 
standardul ocupa&ional !i eventual la standarde etice pentru lucr#torii de tineret 
sub forma unui cod 

9 standardele pentru tabere pot fi integrate cu standarde pentru alte activit#&i de 
tineret similare, care presupun cazarea tinerilor în acela!i loc, asigurarea mesei, 
activit#&i de înv#&are nonformal#. În aceea!i categorie de activit#&i pot intra !i 
schimburile de tineri 

9 standardele dezvoltate în cadrul proiectului pot s# fie o matrice / un checklist de 
auto-evalaure pentru organiza&iile care lucreaz# cu tinerii 

9 standardele dezvoltate în cadrul proiectului pot s# fie parte a metodologiilor / 
regulamentelor de func&ionare a registrelor, bazate pe auto-evaluarea f#cut# de 
organiza&ii !i pe verific#ri ulterioare (exhaustive sau prin sondaj) realizate de MTS 

9 trebuie ca propunerea de politic# public# s# includ# !i un mecanism de motivare 
pentru organiza&iile care lucreaz# cu tinerii ca s# respecte standardele, de tipul 
deducerilor, reducerilor, facilit#&ilor, finan&#rilor etc. 

9 ar trebui s# ne gândim atât la standarde pentru organiza&ii, cât !i la standarde 
pentru activit#&i, separat de cele pentru organiza&ii, astfel încât s# poat# s#-!i 
autoevalueze calitatea activit#&ilor cu tinerii !i grupurile informale 

9 propunerile de standarde trebuie s# fie formulate într-un limbaj accesibil pentru 
lucr#torii de tineret 

9 standardele trebuie s# includ# elemente care s# favorizeze / recomande 
organizarea de activit#&i pentru dezvoltarea de deprinderi de via&# independent# în 
tabere !i alte activit#&i similare pentru tinerii institu&ionaliza&i !i care ies din sistem 
sau pentru tinerii cu dizabilit#&i 

9 standardele trebuie s# includ# elemente care s# favorizeze dezvoltarea de 
activit#&i pentru tinerii vulnerabili 

9 e necesar# introducerea în standarde a unor elemente de management al riscurilor 
în cadrul standardelor 

9 checklistul utilizat de finan&atori ar trebui s# poat# fi corelat, pe partea de calitate 
a activit#&ii de tineret, cu checklistul pe care noi îl promov#m la MTS 

9 trebuie f#cut# o verificare foarte atent# a ceea ce exist# deja în reglement#ri care 
pot fi incidente pentru standarde (de exemplu chestiuni legate de autoriza&ii de 
func&ionare pentru tabere), astfel încât s# nu propunem standarde în conflict cu 
legea 

9 în afar# de principiul nondiscrimin#rii !i tratamentului egal, deja men&ionat, este 
necesar ca !i principiul dezvolt#rii durabile s# se reg#seasc# în standarde 
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S-a conturat ideea c# propunerea de standarde (partea central# a politicii publice ce va fi 
propus# MTS) ar putea avea 3 p#r&i: 

1) o parte dedicat# modului de planificare a activit#&ilor, managementul riscurilor 
activit#&ilor, modul de organizare a metodelor !i fluxul activit#&ilor / procesul, 
monitorizarea, evaluare, parte accesibil# tuturor celor care lucreaz# cu tinerii, 
inclusiv grupurilor informale 

2) o parte dedicat# organiza&iilor care lucreaz# cu tinerii, cu aten&ie ca aceasta s# se 
refere exclusiv la modul de lucru cu tinerii, nu la managementul organiza&ional, dat 
fiind c# multe organiza&ii fac activit#&i de tineret al#turi de alte tipuri de activit#&i 
!i au !i alte grupuri &int# 

3) o parte pentru activit#&i de tip reziden&ial: tabere, schimburi de tineri, training-uri 
etc. 

O parte important# a discu&iei din cadrul grupului de lucru a fost legat# e ideea de a 
dezvolta o propunere de politic# public# ce ar trebui s# sprijine dezvoltarea/consolidarea 
profesiei de lucr#tor de tineret. Discu&ia a atins urm#toarele aspecte: 

9 Politica de consolidare a profesiei trebuie s# includ#: 
o Revizuirea standardului ocupa&ional !i este nevoie s# valorific#m momentul 

de fa&#, pentru c# procedura ANC presupune revizuirea acestuia în acest 
moment 

o Un cod etic 
o Dezvoltarea unui program de formare (de tipul tineRE%EA 3.0) 
o Dezvoltarea unor facilit#&i de recunoa!tere / validare a competen&elor 
o Dezvoltarea unui corp profesional 

9 este nevoie s# discut#m în profunzime !i de a decide dac# propunerea unui cod de 
etic# este o strategie de preferat pentru înt#rirea profesiei de lucr#tor de tineret 

9 înainte de dezvoltarea unui cod de etic# trebuie s# se dezvolte profesia lucr#torului 
de tineret, iar aten&ia noastr# trebuie s# se mute înspre standardul ocupa&ional 

9 standardul ocupa&ional ar trebui s# &in# cont de cadrul european al calific#rilor
9 standardul ocupa&ional poate s# aib# în vedere !i ocupa&ia de consilier pentru 

tineret, existent# în COR f#r# standard ocupa&ional acreditat de ANC 
9 standardul ocupa&ional poate s# aib# în vedere calific#ri în trepte de competen&#, 

responsabilit#&i !i autonomie, cu o treapt# de jos care presupune competen&e de 
anima&ie bazate pe studii medii, responsabilitatea unui grup mic de tineri !i 
autonomie ridicat#, la treapta de sus care poate presupune competen&e 
pedagogice, de supervizare !i de management bazate pe studii superioare de 
specialitate, responsabilit#&i !i autonomie maxim# 

9 standardul ocupa&ional ar trebui s# aib# în vedere !i nevoia de competen&e de lucru 
cu tineri vulnerabili, cel pu&in pentru unii dintre lucr#tori dac# se face o 
diferen&iere de grade / trepte 

9 doar dac# profesia se dezvolt# codul de etic# al lucr#torului de tineret poate fi 
aplicat, altfel sunt prea pu&ini cei care vor trebui s# urm#reasc# legea 

VARIANTA DE SOLU#IONARE PROPUS" 
Varianta de solu&ionare recomandat# este varianta 3 prezentat# mai sus: dezvoltarea a 
trei seturi de standarde progresive, de la nivelul minim de calitate, la nivelul avansat 
de calitate, respectiv: 



 
Standarde !i politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România 

cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149 
 

 

 
 

16 

9 Standarde pentru activit"&i de lucru cu tinerii în general 
9 Standarde pentru unele dintre cele mai frecvente tipuri de activit"&i de lucru cu 

tinerii în general, pentru care exist" relativ pu&in" reglementare: activit"&i de 
înv"&are în cadrul unor mobilit"&i (activit"&i de tipul taberelor, schimburilor de 
tineri %i turismului pentru tineret)

9 Standarde ocupa&ionale pentru profesioni%tii din domeniul tineretului, unde s" 
se fac" distinc&ia dintre (1) lucr"tori de tineret (nivel ocupa&ional pentru 
persoanele cu studii medii care lucreaz" cu tinerii în activit"&i de dezvoltare, 
înv"&are %i timp liber) %i (2) consilierul pentru tineret (nivel ocupa&ional pentru 
persoanele cu studii medii care lucreaz" în special în planificarea, 
monitorizarea %i evaluarea activit"&ilor de lucru cu tinerii %i furnizarea 
serviciilor de înv"&are mai complexe) 

Conform „Concluziilor Consiliului Uniunii Europene privind contribu&ia activit#&ilor de 
calitate pentru tineret la dezvoltarea, bun#starea !i incluziunea social# a tinerilor”10, „o 
abordare de calitate bazata ! pe elemente concrete poate reprezenta un instrument 
important pentru îmbun#t#&irea accesibilit#&ii, vizibilit#&ii, impactului !i eficacit#&ii 
politicii privind activit#&ile pentru tineret !i a desf#!ur#rii acestora. Printre activit#&ile de 
calitate pentru tineret se pot num#ra sisteme de evaluare adecvate bazate pe 
autoevaluare !i evaluare inter pares !i, atunci când este fezabil, validate prin evaluare 
externa !. Astfel de sisteme ofer# asisten&# organiza&iilor, programelor !i activit#&ilor pentru 
tineret, pot îmbun#t#&i capacitatea !i eficacitatea organiza&ional# !i pot asigura claritatea 
informa&iilor furnizate publicului în ceea ce prive!te oferta !i impactul activit#&ilor pentru 
tineret.” 

Standardele propuse ca punct de plecare pentru formularea politicii publice sunt incluse în 
anexele la prezenta propunere de politic# public#. Standardele pentru activit#&i de lucru 
cu tinerii în general !i pentru  activit#&i de înv#&are în cadrul unor mobilit#&i pot fi 
adoptate de Ministerul Tineretului !i Sportului în forma unui Ordin de Ministru care s# 
descrie o modalitate prin care:

9 toate organiza&iile publice !i private (ONG) care lucreaz# cu tinerii vor putea s# 
realizeze auto-evaluarea calit#&ii activit#&ilor lor, pe care s# o actualizeze anual ca 
document organiza&ional ce poate fi prezentat pentru monitorizare din partea 
Ministerului Tineretului !i Sportului 

9 Ministerul Tineretului !i Sportului va monitoriza activit#&ile de tineret desf#!urate, 
cel pu&in pe un e!antion de organiza&ii sau pentru organiza&iile care ob&in finan&are 
pentru activit#&i de tineret de la bugetul de stat 

Standardele ocupa&ionale propuse pentru lucr#torii de tineret !i pentru consilierii de 
tineret pot fi propuse pentru actualizare la ANC atât de c#tre Ministerul Tineretului !i 
Sportului, cât !i de c#tre partenerii din cadrul proiectului, împreun# cu al&i membrii ai 
grupului na&ional de lucru pentru standarde de tineret. 

Pe de alt# parte, adoptarea standardelor ocupa&ionale poate fi înso&it# de dezvoltarea 
unei politici publice adi&ionale pentru înt#rirea resurselor umane care lucreaz# cu tinerii, 
care s# includ#: 

                                            
!B"AB!J?T"!Cd?BJP">((17=??$&,9'$U@$&,-1)@$&?'$N)'94-2($2(?#S?;V;?WQX?Y&,/ZTK[KV=GAB!JV\BC!I]BA^_6,-.ZK`"
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9 Un cod etic (de asemenea, propus ca anex# pentru standardele ocupa&ionale) 
9 Dezvoltarea unui program de formare (de tipul tineRE%EA 3.0) 
9 Dezvoltarea unor facilit#&i de recunoa!tere / validare a competen&elor 
9 Dezvoltarea unui corp profesional 

Din punct de vedere al impactului social, varianta prezint# avantajul c# va conduce la 
asigurarea calit#&ii minime a activit#&ilor de lucru cu tinerii. 

În acela!i timp aceast# variant# permite diferen&ierea între furnizori de lucru cu tinerii de 
calitate minim# !i cei care realizeaz# lucru cu tinerii la calitate superioar# !i motiveaz# 
furnizorii s#-!i creasc# nivelul de calitate al lucrului cu tinerii. 

Varianta permite de asemenea dezvoltarea profesiilor de lucr#tor de tineret !i consilier 
pentru tineret, ca premise sine qua non pentru cre!terea calit#&ii activit#&ilor de lucru cu 
tinerii. 

A!a cum arat# cercetarea realizat# !i consultarea public#, cele mai importante roluri ale 
standardelor pentru activit#&ile de tineret sunt considerate: 

9 S# ofere organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret mai pu&in experimenta&i un ghidaj !i 
exemple pentru a cre!te calitatea muncii lor  

9 S# motiveze organiza&iile !i lucr#torii de tineret s# î!i îmbun#t#&easc# activitatea !i 
calitatea muncii  

9 S# permit# organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret s# î!i monitorizeze propria 
activitate !i s# permit# auto-evaluarea organiza&iilor !i lucr#torilor de tineret !i a 
altor profesioni!ti care lucreaz# cu tinerii 

9 S# asigure calitatea minim# / adecvat# a lucrului cu tinerii  
9 S# permit# oric#rui finan&ator pentru activit#&i de tineret s# monitorizeze !i s# 

evalueze orice activit#&i de tineret  
9 S# determine oprirea activit#&ilor de tineret care nu ating standardele necesare 

Varianta nu prezint# impact economic sau ecologic. 

Solu&ia genereaz# beneficii pentru to&i tinerii care particip# la activit#&i de lucru cu tinerii 
!i urmeaz# s# fie pus# în aplicare prin aplicarea standardelor la activit#&ile desf#!urate de: 

- Ministerul Tineretului !i Sportului !i serviciile sale teritoriale care ofer# servicii 
tinerilor !i desf#!oar# activit#&i de lucru cu tinerii (Direc&iile Jude&ene pentru Sport 
!i Tineret) 

- Autorit#&ile Publice locale care ofer# sau vor oferi servicii tinerilor !i desf#!oar# sau 
vor desf#!ura activit#&i de tineret 

- Organiza&iile de !i pentru tineret 
- Alte organiza&ii care furnizeaz# servicii pentru tineri !i desf#!oar# activit#&i de 

lucru cu tinerii 
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Monitorizarea implement#rii politicii publice propuse se va concentra pe indicatorii defini&i 
în tabelul de mai jos: 

 

 

Indicatori de monitorizare !i evaluare %inte 
Termen de 
monitorizare / 
evalaure 

Sursa de 
verificare 

Adoptarea Ordinului de Ministru pentru 
aprobarea standardelor pentru activit#&i 
de lucru cu tinerii în general !i pentru 
activit#&i de înv#&are în cadrul unor 
mobilit#&i pot fi adoptate de Ministerul 
Tineretului !i Sportului, inclusiv metode de 
monitorizare pentru asigurarea calit#&ii 

1 2020 MTS 

Adoptarea noilor standarde ocupa&ionale 
pentru lucr#torii de tineret !i pentru 
consilierii de tineret

1 2020 MTS 

Num#rul de organiza&ii, publice sau 
private, care lucreaz# cu tinerii, care 
realizeaz# auto-evaluarea propriei 
activit#&i 

nedefinit anual 

MTS, cercetare 
realizat# în 
cadrul 
programului de 
cercetare în 
domeniul 
tineretului 

Num#rul de organiza&ii, publice sau 
private, care lucreaz# cu tinerii, care sunt 
monitorizate extern de Ministerul 
Tineretului !i Sportului 

50 anual MTS 

Num#rul de lucr#tori de tinere !i consilieri 
de tineret forma&i în acord cu noile 
standarde ocupa&ionale 

nedefinit anual ANC 

Num#rul de lucr#tori de tinere !i consilieri 
de tineret forma&i în acord cu noile 
standarde ocupa&ionale care lucreaz# în 
organiza&ii de tineret 

nedefinit anual 

MTS, cercetare 
realizat# în 
cadrul 
programului de 
cercetare în 
domeniul 
tineretului 
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ANEXA 1 - STANDARDE PRIVIND PLANIFICAREA, MONITORIZAREA !I EVALUAREA ACTIVIT"#II DE TINERET 
Urm!toarele standarde trebuie îndeplinite cel pu"in la nivel satisf!c!tor pentru derularea de activit!"i cu tinerii. 

Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

În"elegerea 
contextului general #i 
corelarea acestuia cu 
activit!"ile cu/ pentru 
tineri 

Corelarea activit"#ilor cu/ pentru tineri 
cu nevoile !i contextul local, cu politici !i 
strategii na#ionale !i politici europene/ 
globale 

Corelarea activit"#ilor cu/ pentru 
tineri#ilor cu nevoile !i contextul local, 
dar !i cu politici !i strategii na#ionale 

Corelarea activit"#ilor cu/ 
pentru tineri cu nevoile !i 
contextul local 

Lipsa corel"rii activit"#ilor 
cu/pentru tineri cu nevoile 
tinerilor !i contextul în care 
se desf"!oar" 

Realizarea unei 
analize de nevoi 
pentru activit!"ile cu/ 
pentru tineri 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i (tineri) 
cât !i asupra grupului #int" din 
comunitate/ zona de interven#ie !i 
corelarea cu tendin#ele na#ionale !i/ sau 
europene 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i (tineri) 
cât !i asupra grupului #int" din 
comunitate/ zona de interven#ie 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i 
(tineri) 

Nu se realizeaz" o analiz" de 
nevoi 

Stabilirea unui scop #i 
a unor obiective clare 
pentru activit!"ile cu/ 
pentru tineri 

Stabilire scop !i obiective care se 
coreleaz" cu nevoile identificate la nivel 
local, na#ional, european cu stabilire de 
indicatori m"surabili, cuantificabili care 
sunt urm"ri#i în cadrul activit"#ilor 

Stabilire scop !i obiective care se 
coreleaz" cu nevoile identificate la nivel 
local !i/ sau na#ional cu stabilire de 
indicatori clari 

Stabilire scop !i obiective prin 
corelarea rezultatelor din 
analiza de nevoi cu rezultatele 
a!teptate ale activit"#ilor ce 
urmeaz" a fi implementate 

Scopul !i obiectivele 
activit"#ilor nu sunt explicit 
definite 

Realizarea comunic!rii 
activit!"ilor cu/ pentru 
tineri 

Implementarea unui plan de comunicare 
coerent, care include activit"#i de 
promovare a activit"#ilor !i diseminare a 
rezultatelor acestora la nivel na#ional !i/ 
sau european 

Comunicarea activit"#ilor !i rezultatelor 
acestora c"tre beneficiari, grupul #int" 
extins !i c"tre comunitatea local" 

Informarea/ comunicarea c"tre 
beneficiarii direc#i (tineri) 
asupra activit"#ilor propuse 

Beneficiarii nu sunt iforma#i 
integral cu privier la 
programul activit"#ilor !i 
obiectivele lor. 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Etic!/ valori Activit"#ile cu/ pentru tineri se 
proiecteaz" !i implementeaz" având în 
vedere o politic" clar" de etic" !i valori, 
propuse de tineri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri se 
proiecteaz" !i implementeaz" din 
perspectiva unor linii valorice propuse 
de cei care implementeaz" dar agreate 
de comun acord cu beneficiarii 

Activit"#ile cu/ pentru tineri se 
proiecteaz" !i implementeaz" 
din perspectiva unor linii 
valorice specifice celor care 
implementeaz" 

Valorile !i normele etice nu 
sunt avute în vedere la 
planificarea activit"#ilor !i nu 
sunt planificate r"spunsuri 
pentru eventuale conflicte 
de valori sau dileme etice. 

În"elegerea #i 
aplicarea m!surilor de 
siguran"! #i protec"ie 
in cadrul activit!"ilor 
cu/ pentru tineri 

Realizarea !i respectarea unui plan 
comprehensiv prin care siguran#" !i 
protec#ia tinerilor sunt privite holistic - 
d.p.d.v. emo#ional, fizic, mental - !i care 
include m"suri clare de preven#ie/ 
interven#ie 

Realizarea !i respectarea unor proceduri 
interne cu referire la siguran#a !i 
protec#ia tinerilor (e.g. ROF/ ROI) 

Respectarea legisla#iei în vigoare 
pentru desf"!urarea de 
activit"#ilor cu/ pentru tineri 
(e.g. acorduri parentale, SSM, 
etc) 

Nu toate aspectele legisla#iei 
în vigoare pentru 
desf"!urarea de activit"#ilor 
cu/ pentru tineri (e.g. 
acorduri parentale, SSM, etc) 
sunt respectate întotdeauna. 

Stabilire design #i 
implementare a 
activit!"ilor cu/ pentru 
tineri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt bazate 
pe obiective clare, sunt sus#inute prin 
planuri de dezvoltare personalizate !i 
implic" comunitatea în ansamblul lor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt bazate 
pe obiective clare, propun o abordare 
participativ" !i sunt bazate pe un plan 
de dezvoltare personalizat a tinerilor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
sunt construite pe obiective 
clare, în leg"tur" direct" cu 
nevoile identificate !i contextul 
în care acestea se întâmpl" 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
nu se desf"!oar" dup" o 
planificare clar" 

Preg!tirea/ 
identificarea 
resurselor necesare 
(umane, materiale, 
informa"ionale, 
financiare, de timp) 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
planificate în func#ie de resursele 
necesare !i se lucreaz" pentru a aduce 
resurse suplimentare în func#ie de nevoi 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
planificate în func#ie de resursele 
necesare !i sunt preg"tite planuri 
alternative de adresare a riscurilor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri au 
un minim de resurse identificate 
!i alocate 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
nu dispun de toate resursele 
necesare 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Monitorizarea 
activit!"ilor cu/ pentru 
tineri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
monitorizate structurat, se realizeaz" un 
proces constant de feedback !i se 
urm"resc indicatori prestabili#i de 
realizare 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
monitorizate !i se realizeaz" un proces 
de feedback cu participan#ii, pe baza 
c"ruia se realizeaz" ajust"ri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
sunt monitorizate nestructurat 
pentru adaptarea design-ului, 
alocarea de resurse !i se iau 
m"suri (nestructurate) pentru 
adaptare 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
sunt monitorizate 
nestructurat, iar rezultatele 
monitoriz"rii nu se utilizeaz" 
pentru adaptarea design-ului 
sau alocarea de resurse 

Procesarea înv!"!rii Toate activit"#ile cu/ pentru tineri au 
planificate !i realizeaz" o procesare a 
experien#elor care se leag" coerent de 
planurile de dezvoltare ale tinerilor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri presupun 
procesare coerent" a experien#elor, fie 
prin sesiuni dedicate exclusiv acestei 
componente fie prin discu#ii informale 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
presupun o minim" procesare a 
experien#elor (e.g. întreb"ri de 
reflec#ie nestructurate sau ne-
individualizate) 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
nu include nicio procesare a 
experien#elor (e.g. întreb"ri 
de reflec#ie nestructurate 
sau ne-individualizate) 

Evaluarea activit!"ilor 
cu/ pentru tineri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
evaluate în raport cu obiectivele stabilite, 
planurile de dezvoltare ale tinerilor iar 
concluziile evalu"rii sunt folosite pentru 
îmbun"t"#irea/ extinderea activit"#ilor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
evaluate în raport cu obiectivele 
stabilite !i planurile de dezvoltare ale 
tinerilor 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
sunt evaluate nestructurat, din 
perspectiv" individual" !i de 
grup 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
sunt evaluate nestructurat, 
exclusive din perspectiv" 
individual" 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Realizarea de 
activit!"i de 
continuare (follow-up) 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt legate 
logic între ele, deservind scopului !i 
obiectivelor stabilite, care duc la 
aplicarea planurilor de dezvoltare 
personalizate, beneficiarii fiind implica#i 
constant 

Dup" activitate, se urm"re!te coerent 
parcursul beneficiarilor prin aplicarea !i 
urm"rirea planurilor de dezvoltare 
personalizate 

Exist" un minim contact cu 
beneficiarii activit"#ilor dup" 
activitate, cel pu#in online, 
pentru urm"rirea/ îndeplinirea 
obiectivelor stabilite pentru 
activitate 

Nu exist" contact cu 
beneficiarii activit"#ilor dup" 
activitate 

Impactul activit!"ilor 
cu/ pentru tineri 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
documentate !i se urm"re!te impactul la 
nivelul tinerilor, iar pe baza acestora se 
realizeaz" rapoarte/ centraliz"ri care se 
comunic" c"tre comunitate/ stakeholders 

Activit"#ile cu/ pentru tineri sunt 
documentate !i se urm"re!te impactul 
obiectiv la nivelul tinerilor prin planurile 
de dezvoltare personalizate 

Activit"#ile cu/ pentru tineri 
implic" o minim" activitate de 
documentare a impactului, mai 
mult informal"/ subiectiv" 

Nu exist" o documentare a 
impactului activit"#ilor 
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ANEXA 2 - STANDARDE PENTRU ACTIVIT"#I DE ÎNV"#ARE ÎN CADRUL UNOR MOBILIT"#I 
(ACTIVIT"#I DE TIPUL TABERELOR, SCHIMBURILOR DE TINERI !I TURISMULUI PENTRU TINERET) 

 

Chiar dac" ratele de succes ale programelor de mobilitate sunt furnizate adesea în ceea ce prive!te num"rul de participan#i implica#i, este 
clar c" aceast" abordare nu are sens în perspectiva calit"#ii. Faptul c" 100, 1.000 sau chiar 10.000 de tineri au participat la un program este 
în sine o informa#ie insuficient". Ceea ce este important este natura !i amploarea a ceea ce au adus acas" cu ei în ceea ce prive!te 
cuno!tin#ele, competen#ele, valorile !i atitudinile !i cum aceste achizi#ii contribuie la dezvoltarea lor personal", a comunit"#ilor lor, a 
societ"#ii. Acesta este poten#ialul de înv"#are al mobilit"#ii. 

Urm!toarele standarde trebuie îndeplinite cel pu"in la nivel satisf!c!tor pentru derularea de activit!"i de înv!"are cu tinerii în cadrul 
unor mobilit!"i. 

Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

ETAPA I - PLANIFICAREA 
Claritatea scopului 
taberei/schimbului de 
tineri 

Scopul este bine definit cu 
obiective SMART 

Scopul !i obiectivele sunt definite Scopul este enun#at Scopul nu este enun#at. Nu este 
asumat decât un scop turistic, nu 
!i unul de înv"#are

Analiza de nevoi Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i 
(tineri) cât !i asupra grupului 
#int" din comunitate/ zona de 
interven#ie !i corelarea cu 
tendin#ele na#ionale !i/ sau 
europene 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i 
(tineri) cât !i asupra grupului 
#int" din comunitate/ zona de 
interven#ie 

Realizarea de analize a nevoilor/ 
intereselor beneficiarilor direc#i 
(tineri) 

Nu se realizeaz" o analiz" de 
nevoi 

Participarea/consultar
e a tinerilor în etapa 
de planificare a 
activit!"ilor 

Participan#ii construiesc 
împreun" cu organizatorii 
activit"#ile 

Sunt consulta#i to#i participan#ii 
cu privire la program 

Doar unii participan#i sunt 
implica#i în planificarea 
activit"#ilor 

Participan#ii nu sunt implica#i în 
planificarea activit"#ilor 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Elaborarea planului #i 
metodologia 

Planificarea este detaliat" 
cuprinzând sarcini, responsabili, 
timp limit" de realizare !i exist" 
!i un plan de rezerv" în raport cu 
evaluarea riscurilor 

Planificarea activit"#ilor este 
detaliat" 

Exist" o planificare general" a 
activit"#ilor si o metodologie 

Nu exist" o planificare a 
activit"#ilor !i o metodologie 

Planificarea #i 
comunicarea cu actorii 
implica"i 

S-a comunicat cu to#i actorii !i 
ace!tia s-au implicat 

S-a comunicat cu to#i actorii S-a f"cut o informare cu o parte 
din actori 

Nu s-a discutat cu nimeni 

Planificarea echipei Exist" coordonator !i echip" 
complete cu sarcini !i atribu#ii 
clar trasate 

Coordonatorul este desemnat !i 
echip" desemnat" 

Cordonatorul este desemnat Nu este desemnat" echipa 

Planificarea 
administrativ! / 
logistic! 

Se cunosc în detaliu loca#ia de 
cazare !i facilit"#ile programul se 
planific" astfel încât s" fie atinse 
obiectivele 

Se cunosc în detaliu loca#ia de 
cazare !i facilit"#ile 

Cineva din echip" cunoa!te 
detalii despre unitatea de cazare 

Nimeni din echip" nu a fost /nu a 
v"zut unitatea de cazare 

Comunicarea 
reliminar! a regulilor 
#i instruirea 
participan"ilor 

Comunicarea s-a realizat în baza 
unei metodologii eficiente !i 
fiecare participant a primit 
informa#ii cu privire la program  
Organzatorii !i participan#ii fac 
regulile împreun" !i le asum" !i-
au stabilit responsabilit"#i !i î!i 
aduc aportul la stabilirea 
Regulamentului 

Cineva din echipa organizatorilor 
a comunicat cu fiecare 
participant  
Participan#ii au luat la cuno!tin#" 
regulile 

Participan#ii au fost informa#i cu 
privire la program 

Participan#ii nu au fost informa#i 
cu privire la program 
Nu a fost f"cut" o instruire 

Planificarea 
achizi"iilor de 
materiale 

Sunt achizi#ionate material de 
bun" calitate !i materiale de 
rezerv" care nu au fost solicitate, 
dar pot fi utile în buna 
desf"!urare a activit"#ilor 

Sunt achizi#ionate materiale 
suficiente 

Se realizeaz" achizi#iile strict 
necesare 

Nu s-au realizat achizi#iile 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Colectarea fi#elor de 
înscriere #i a avizelor 
medicale 

Fi!ele de înscriere sunt 
completate !i colectate înaintea 
derul"rii taberei/schimbului de 
tineri !i vor fi avute în vedere pe 
parcursul derul"rii evenimentului 

Fi!ele de înscriere sunt 
completate !i colectate cu câteva 
zile înaintea derul"rii 
taberei/schimbului de tineri 

Fi!ele de înscriere sunt 
completate !i colectate pe 
parcursul derul"rii 
taberei/schimbului de tineri 

Nu sunt folosite fi!ele de 
înscriere 

Sosirea #i cazarea Responsabil care se ocup" de 
repartizarea participan#ilor pe 
camere, în func#ie de baza de 
date privind participan#ii !i 
conform diagrama de cazare. 

Responsabil care se ocup" de 
repartizarea participan#ilor pe 
camere, în func#ie de baza de 
date privind participan#ii. 

Exist" un responsabil desemnat s" 
se ocupe de cazarea 
participan#ilor 

Nu exist" un responsabil 
desemnat care s" se ocupe de 
cazarea participan#ilor. 

Afi#area #i prezentarea 
Regulamentului 

Comunicarea regulii c"tre 
participan#i se face verbal, cât !i 
în scris prin afi!e puse în locuri 
vizibile tuturor participan#ilor. Se 
men#ioneaz" c" to#i participan#ii 
trebuie sa ia parte la activit"#ile 
derulate !i s" se implice în mod 
active. Participan#ii iau la 
cuno!tin#" regulamentul !i î!i 
asum" c" îl vor respecta 

Comunicarea regulilor c"tre 
participan#i se face verbal, cât 
!i în scris prin afi!e puse în 
locuri vizibile tuturor 
participan#ilor. Se men#ioneaz" 
c" to#i participan#ii trebuie sa ia 
parte în mod active la 
activit"#ile derulate 

Comunicarea regulilor c"tre 
participan#i se face verbal, cât 
!i în scris prin afi!e puse în 
locuri vizibile tuturor 
participan#ilor 

Comunicarea Regulamentului 
c"tre participan#i se face verbal 

Condi"ii de cazare Înaintea sosirii participan#ilor în 
loca#ie, se va asigura efectuarea 
dezinsec#iei, dezinfec#iei !i 
deratiz"rii, conform legisla#iei în 
vigoare de c"tre personal 
specializat 
Cazare în camere cu 2 !i 3 paturi, 
în condi#ii optime !i egale din 
punct de vedere al confortului 
pentru to#i participan#ii, fiec"rui 
participant la tab"r" fiindu-i 

Înaintea sosirii participan#ilor în 
loca#ie, se va asigura efectuarea 
dezinsec#iei, dezinfec#iei !i 
deratiz"rii, conform legisla#iei în 
vigoare 
Cazare în camere cu 4-5 paturi, 
în condi#ii optime !i egale din 
punct de vedere al confortului 
pentru to#i participan#ii, fiec"rui 
participant la tab"r" fiindu-i 
alocat un spa#iu optim pentru 

Înaintea sosirii participan#ilor în 
loca#ie, se va asigura efectuarea 
dezinsec#iei, dezinfec#iei !i 
deratiz"rii, conform legisla#iei în 
vigoare 
Cazare în camere cu 6+ paturi, în 
condi#ii optime !i egale din punct 
de vedere al confortului pentru 
to#i participan#ii, fiec"rui 
participant la tab"r" fiindu-i 
alocat un spa#iu optim pentru 

Înaintea sosirii participan#ilor în 
loca#ie, se va asigura efectuarea 
dezinsec#iei, dezinfec#iei !i 
deratiz"rii, conform legisla#iei în 
vigoare 
 
Cazare în camere cu 6+ paturi, în 
condi#ii optime !i egale din punct 
de vedere al confortului pentru 
to#i participan#ii, fiec"rui 
participant la tab"r" fiindu-i 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

alocat un spa#iu optim pentru 
lucrurile personale în dulap !i 
noptier" 
Conexiune wi-fi în tab"r", 
frigider !i televizor în camer" 
Camere dotate cu grup sanitar 
propriu (cu toalet", prosop, 
hârtie igienic", du! !i chiuvet", 
cu apa rece !i cald" în regim 
permanent), cur"#enia în camer" 
efectuându-se zilnic 

lucrurile personale în dulap !i 
noptier"  
Conexiune wi-fi în tab"r", 
frigider disponibil în spa#iile 
comune !i televizor în camer" 
noptier" 
Camere dotate cu grup sanitar 
propriu (cu toalet", prosop, 
hârtie igienic", du! !i chiuvet", 
cu apa rece !i cald" în regim 
permanent), cur"#enia în camer" 
efectuându-se zilnic 

lucrurile personale în dulap !i 
noptier" 
Conexiune wi-fi în tab"r", 
frigider disponibil în spa#iile 
comune 
Grup sanitar comun pentru 
fiecare 7 persoane cazate 
(maxim), dotat cu toalet", hârtie 
igienic", du! !i chiuvet", cu apa 
rece !i cald" 

alocat un spa#iu optim pentru 
lucrurile personale în dulap !i 
noptier" 

Condi"iile privind 
prepararea #i servirea 
mesei 

Sunt preparate !i servite câte 3 
mese pe zi în regim de cantin" 
sau bufet cu meniu elaborat de 
specialist în nutri#ie bazat pe 
produse locale, 
Prepararea !i p"strarea 
alimentelor în condi#ii adecvate 
prin buc"t"rie autorizat" 
Mâncarea este preparat" de c"tre 
buc"tar !i personal cantin" 
califica#i angaja#i (sau realizarea 
de activit"#i ale !colilor de 
meserii/formare profesional" în 
domeniu sub supravegherea 
profesorilor/formatorilor) 
sau este încheiat contract cu un 
furnizor de servicii de 
catering/restaurant autorizat
Este avut în vedere faptul  c" 
pentru participan#ii care urmeaz" 

Sunt preparate !i servite câte 3 
mese pe zi în regim de cantin" 
sau bufet cu meniu elaborat de 
specialist în nutri#ie bazat pe 
produse locale  
Prepararea !i p"strarea 
alimentelor în condi#ii adecvate 
prin buc"t"rie autorizat". 
Mâncarea este preparat" de c"tre 
buc"tar !i personal cantin" 
califica#i angaja#i (sau realizarea 
de activit"#i ale !colilor de 
meserii/formare profesional" în 
domeniu sub supravegherea 
profesorilor/formatorilor) sau 
este încheiat contract cu un 
furnizor de servicii de 
catering/restaurant autorizat
Este avut în vedere faptul  c" 
pentru participan#ii care urmeaz" 

Sunt preparate !i servite câte 3 
mese pe zi în regim de cantin" 
sau bufet având un meniu 
elaborat !i preparat de buc"tari 
sau în condi#ii adecvate de o 
firma de catering  
Prepararea meniurilor !i servirea 
meselor se vor realiz" în spa#ii 
special amenajate, autorizate 
sanitar-veterinar. Spa#iile 
destinate servirii meselor vor 
avea o zon" special" pentru 
sp"latul mâinilor înaintea intr"rii 
la mas", precum !i toalet", în 
condi#ii de igiena maxim" 

Sunt preparate !i servite câte 3 
mese pe zi în regim de cantin" 
sau bufet având un meniu 
elaborat !i preparat de buc"tari 
sau în condi#ii adecvate de o 
firma de catering. 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

un regim alimentar recomandat 
de medic sau are alergie la unul 
sau mai multe alimente se va g"ti 
separat respectând men#iunile 
din fi!a medical". 
Ingredientele folosite respect" 
valorile nutri#ionale adecvate 
vârstei !i dezvolt"rii 
participan#ilor 
Prepararea meniurilor !i servirea 
meselor se vor realiza în spa#ii 
special amenajate, autorizate 
sanitar-veterinar. Spa#iile 
destinate servirii meselor vor 
avea o zon" special" pentru 
sp"latul mâinilor înaintea intr"rii 
la mas", precum !i toalet", în 
condi#ii de igiena maxim"

un regim alimentar recomandat 
de medic sau are alergie la unul 
sau mai multe alimente se va g"ti 
separat respectând men#iunile 
din fi!a medical" 
Prepararea meniurilor !i servirea 
meselor se vor realiza în spa#ii 
special amenajate, autorizate 
sanitar-veterinar. Spa#iile 
destinate servirii meselor vor 
avea o zon" special" pentru 
sp"latul mâinilor înaintea intr"rii 
la mas", precum !i toalet", în 
condi#ii de igiena maxim" 

Spa"iile pentru 
desf!#urarea 
activit!"ilor 

Unitatea de cazare dotat" cu 
cel pu#in un spa#iu pentru 
petrecerea timpului liber !i 
activit"#i de înv"#are 
nonformal", închis (cu acces la 
lumin" natural" !i aerisire, dotat 
cu scaune, separat de spa#iul de 
luat masa) !i spa#iu pentru 
activit"#i in aer liber: teren de 
joac" amenajat, teren de sport. 
Sunt disponibile spa#ii adecvate 
pentru proiec#ii video !i alte 
activit"#i de înv"#are prin 
metode nonfrmale. 

Unitatea de cazare dotat" cu 
cel pu#in un spa#iu pentru 
petrecerea timpului liber !i 
activit"#i de înv"#are 
nonformal", închis (cu acces la 
lumin" natural" !i aerisire, dotat 
cu scaune, separat de spa#iul de 
luat masa) !i spa#iu pentru 
activit"#i in aer liber: teren de 
joac" amenajat, teren de sport 

Unitatea de cazare dotat" cu 
cel pu#in un spa#iu pentru  
petrecerea timpului liber !i 
activit"#i de înv"#are 
nonformal", închis (cu acces la 
lumin" natural" !i aerisire, dotat 
cu scaune, separat de spa#iul de 
luat masa)  

Unitatea de cazare nu este 
dotat" cu spa#ii pentru 
petrecerea timpului liber !i 
activit"#i de înv"#are nonformal" 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

ETAPA 2- DERULAREA/IMPLEMENTAREA ACTIVIT$%ILOR 
Siguran"a 
participan"ilor 

Aspectul de siguran#" este o 
parte fireasc" a planific"rii, 
implement"rii !i evalu"rii 
activit"#ilor. 
Existen#a personalului care 
asigur" paza în spa#iile de cazare 
sau 
Contract cu un furnizor de 
servicii care presteaz" (!i) paz" 
Interzicerea explicit" a folosirii 
surselor ce pot genera incendii, 
în special a instala#iilor sau a 
surselor de foc improvizate !i a 
lucr"rilor neautorizate la 
instala#iile electrice, prize, 
întrerup"toare, tablouri de 
siguran#", precum $i folosirea 
unor instala#ii improvizate, 
afi!area interdic#iei !i 
comunicarea acesteia în cadrul 
sesiunii de instruire ini#iale a 
participantilor 

Aspectul de siguran#" a fost 
gândit holistic.  
Siguran#a psihologic" !i fizic" 
este luat" în considerare în 
activit"#i 
Existen#a personalului care 
asigur" paza în spa#iile de cazare 
Interzicerea explicit" a folosirii 
surselor ce pot genera incendii, 
în special a instala#iilor sau a 
surselor de foc improvizate !i a 
lucr"rilor neautorizate la 
instala#iile electrice, prize, 
întrerup"toare, tablouri de 
siguran#", precum $i folosirea 
unor instala#ii improvizate, 
afi!area interdic#iei !i 
comunicarea acesteia în cadrul 
sesiunii de instruire ini#iale a 
participanlor. 

Se utilizeaz" o evaluare a 
riscurilor / un plan de siguran#". 
Exist" personal care asigur" paza 
în spa#iile de cazare  
Interzicerea explicit" a folosirii 
surselor ce pot genera incendii, 
în special a instala#iilor sau a 
surselor de foc improvizate !i a 
lucr"rilor neautorizate la 
instala#iile electrice, prize, 
întrerup"toare, tablouri de 
siguran#", precum $i folosirea 
unor instala#ii improvizate, 
afi!area interdic#iei !i 
comunicarea acesteia în cadrul 
sesiunii de instruire ini#iale a 
participan#ilor 

Sunt respectate exclusiv 
prevederile legale privind paza, 
siguran#a la incendii !i primul 
ajutor 

Asisten"a sanitar! în 
tab!r! 

Trus" de prim-ajutor obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la re#ea 
în vederea solicit"rii serviciului 
medical de urgen#" 
Directorul de tab"r" trebuie s" 
cunoasc" date despre re#eaua 
sanitar" din zon", unde se afl" 
cel ai apropiat spital 
Medic prezent permanent la 

Trus" de prim-ajutor obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la re#ea 
în vederea solicit"rii serviciului 
medical de urgen#" 
Directorul de tab"r" trebuie s" 
cunoasc" date despre re#eaua 
sanitar" din zon", unde se afl" 
cel ai apropiat spital 
Medic sau asistent medical 

Trus" de prim-ajutor obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la re#ea 
în vederea solicit"rii serviciului 
medical de urgen#" 
În echip" exist" minim o persoan" 
care are cuno!tin#e de acordare a 
primului ajutor 
Este necesar" o ma!in" !i 
prezen#a unei persoane care sa o 

Trus" de prim-ajutor obligatoriu  
Telefon mobil cu semnal la re#ea 
în vederea solicit"rii serviciului 
medical de urgen#" 
În echip" exist" minim o persoan" 
care are cuno!tin#e de acordare a 
primului ajutor 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

loca#ie pe parcursul desf"!ur"rii 
taberei 

prezent permanent la loca#ie pe 
percursul desf"!ur"rii taberei. 

poat" conduce în situa#ii de 
urgen#" medical" 

ETAPA A III-A: EVALUAREA 
Monitorizarea #i 
evaluarea activit!"ilor 
desf!#urat 

Monitorizarea !i evaluarea sunt 
realizate în mod sistematic pe tot 
parcursul desf"!ur"rii taberei 
având o form" clar" !i foarte bine 
structurat" !i au în vedere toate 
activit"#ile 
Exist" un responsabil de 
monitorizrea 
Activit"#ile sunt evaluate zilnic 
prin realizarea unor !edin#e de 
echip" care vizeaz" evaluarea 
conform unor criterii clare 
privind realizarea activit"#ilor 
conform programului, asigurarea 
siguran#ei participan#ilor, 
atingerea obiectivelor de înv"#are  
Activit"#ile sunt evaluate !i 
dezvoltate în totalitate cu 
ajutorul datelor !i sunt avute în 
vedere m"surile necesare pentru 
îmbun"t"#irea activit"#ilor
Obiectivele de înv"#are sunt 
trasate concret !i avute în vedere 
constant astfel încât s" fie 
realizate în totalitate 

Monitorizarea !i evaluarea sunt 
realizate conform unei structuri  
La baza evalu"rii sunt avute în 
vedere criterii bine definite  
Exist" indicatori care m"soar" 
eficien#a activit"#ilor urm"rind o 
structur" bine definit" 
Activit"#ile sunt evaluate !i 
dezvoltate în totalitate cu 
ajutorul datelor  
Obiectivele de înv"#are sunt 
trasate concret !i avute în vedere 
constant 

Monitorizarea !i evaluarea sunt 
realizate f"r" a urm"ri o 
structur" clar" 
Exist" indicatori care m"soar" 
eficien#a activit"#ilor urm"rind o 
structur"  
Indicatorii sunt discuta#i !i 
schimb"rile lor sunt analizate 
f"r" ca acest lucru s" fie bazat pe 
metodologii riguroase 
Exist" o serie de obiective de 
înv"#are care sunt urm"rite !i 
monitorizate 

Monitorizarea !i evaluarea 
activit"#ilor nu sunt realizate în 
mod constant  
Sunt stabili#i indicatori de 
monitorizare, dar nu sunt 
colectate date 
Nu sunt urm"rite obiective de 
înv"#are !i nu exist" rezultate 
clar stabilite 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisf!c!tor 1 insuficient / slab 

Utilizarea feed back-
ului participan"ilor în 
planificarea 
activit!"ilor viitoare 

Feedback-ul este colectat 
sistematic de la tinerii care 
particip" la activit"#i, de la 
p"rin#i/tutori !i de la parteneri.  
Rezultatele sunt comparate cu 
alte informa#ii primite de la 
tineri. 
Feed back-ul poate fi completat 
în scris atât în format fizic, cât !i 
în varianta online 

Feedback ul participan#ilor este 
realizat prin  chestionare, 
discu#ii, feedback verbal.  
Feedback-ul este discutat cu 
tinerii !i luat în considerare în 
planificarea activit"#ilor viitoare 

Feed back-ul este colectat în mod 
spontan !i este avut în vedere in 
planificarea activit"#ilor viitoare 

Participan#ii ofer" feedback 
spontan (verbal) dup" realizarea 
activit"#ilor 
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ANEXA 3- PROPUNERE DE  
STANDARD OCUPA"IONAL  

 
SEC!IUNEA A -  CERIN!ELE PIE!EI MUNCII 
 

1. Denumirea ocupa"iei #i codul COR 
 
LUCR$TOR DE TINERET cod COR 341205 
 

2. Denumirea tradus% a ocupa"iei (En): 
 
YOUTH WORKER 
 

3. Activit%"i #i competen"e  
3.1 Activit%"i specifice ocupa"iei 

 
Lucr#torul de tineret mobilizeaz# tinerii în scopul dezvolt#rii abilit#$ilor de via$# !i a comportamentelor proactive, 
stimulând via$a asociativ# !i cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la via$a comunit#$ii. 
Practican$ii acestei ocupa$ii reprezint# resurse pentru tineri, organiza$ii !i comunit#$i, realizând activit#$i de 
informare, îndrumare !i sprijin pentru tineri, facilitând integrarea social# !i evolu$ia personal# a tinerilor, în 
contextul valoriz#rii diversit#$ii umane, culturale !i al promov#rii cet#$eniei active.  
Competen$ele lucr#torului de tineret se fundamenteaz# pe principiile respect#rii !i valoriz#rii interculturalit#$ii !i 
diversit#$ii umane, concomitent cu abordarea integrat# a direc$iilor de ac$iune în sfera social#, cultural#, 
educativ# !i recreativ#. Lucr#torul de tineret organizeaz# activitatea în cadrul unui proiect general al asocia$iei 
sau funda$iei, organiza$iei non-guvernamentale sau administra$iei publice locale sau centrale care au atribu$ii în 
domeniul tineretului, din care face parte !i în cadrul c#reia lucreaz#, în func$ie de nevoile publicului. Organizarea 
activit#$ii începe cu programarea acesteia !i se continu# pân# la evaluarea final#. Lucr#torul de tineret 
coordoneaz#, monitorizeaz# !i întocme!te un raport privind activitatea în derulare. Lucr#torul de tineret 
ac$ioneaz# prin încurajarea tinerilor de a se implica în diferite activit#$i care s# ajute la integrarea lor în 
societate, faciliteaz# procesul de înv#$are informal# !i nonformal# în rândul tinerilor, dezvolt# oportunit#$i 
relevante de înv#$are, faciliteaz# realizarea planului de dezvoltare al tân#rului. 
Activit%"ile specifice ocupa"iei includ: 

- Aplicarea instrumentelor de analiz# a nevoilor !i intereselor tinerilor 
- Monitorizarea nevoilor !i intereselor tinerilor
- Furnizarea de informa$ii c#tre tineri 
- Desf#!urarea unor sesiuni de înv#$are nonformal# cu tinerii, pe arii de competen$# 
- Implementarea planului de dezvoltare a tân#rului 
- Monitorizarea implement#rii planului de dezvoltare a tân#rului 
- Contribu$ii la realizarea planului de activit#$i de !i pentru tineret 
- Implementarea planului de activit#$i de !i pentru tineret 
- Aplicarea de tehnici motiva$ionale 
- Cooperarea în comunitate în vederea facilit#$ii rela$iei tân#r-comunitate 

 
 

3.2 Competen"e 
Urm%toarele competen"e generale trebuie înt%rite cu prec%dere pentru realizarea activit%"ilor specifice 
pentru lucr%torul de tineret: 
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- Competen$e de comunicare asertiv# !i nonviolent# 
- Leadership 
- Competen$e digitale 
- Competen$e de lucru în echip# 
- Competen$e digitale

Urm%toarele competen"e specifice sunt necesare pentru realizarea activit%"ilor specifice pentru lucr%torul de 
tineret: 

- În$elegerea contextului social în care tr#iesc tinerii 
- Utilizarea metodelor !i instrumentelor de analiz# a nevoilor !i intereselor 
- Utilizarea eficienta a cuno!tin$elor de psihologia tân#rului !i psihologia motiva$iei, în vederea interac$iunii 

pozitive cu tinerii 
- Implicarea tinerilor în planificarea, desf#!urarea !i evaluarea activit#$ii de lucru cu tinerii 
- Gestionarea dinamicii de grup 
- Crearea unui mediu de înv#$are !i de lucru sigur pentru tineri 
- Construirea unei rela$ii pozitive cu tinerii, de la egal la egal 
- Gestionarea diversit#$ii 
- Gestionarea conflictelor 
- Informarea beneficiarilor 
- Competen$e pentru a discuta cu tinerii despre problematici personale sau emo$ionale, atunci când acestea 

apar în contextul activit#$ilor de tineret  
- Conducerea procesului de înv#$are 
- Sprijinirea tinerilor în identificarea nevoilor lor de înv#$are, a dorin$elor !i stilurilor lor de înv#$are, luând 

în considerare nevoile speciale 
- Planificarea activit#$ilor de !i pentru tineri 
- Sprijinirea tinerilor s# identifice !i s#-!i asume responsabilitatea pentru rolul pe care doresc s#-l aib# în 

comunitatea !i societatea lor 
- Sprijinirea dezvolt#rii încrederii de sine a tinerilor 
- Implementarea activit#$ilor !i gestionarea resurselor disponibile (umane, materiale, financiare) 
- Competen$e de implementare a planurilor !i proiectelor 
- Competen$e de monitorizare a activit#$ilor de !i pentru tineri 

Urm%toarele cuno#tin"e sunt necesare pentru realizarea activit%"ilor specifice pentru lucr%torul de tineret: 
- Elemente de baz# privind psihologia tân#rului 
- Elemente de baz# privind psihologia motiva$iei 
- Elemente de baz# privind procesul de înv#$are la tineri !i adul$i 
- Legisla$ia în domeniul tineretului 
- Elemente cheie din legisla$ia privind protec$ia drepturilor omului !i protec$ia drepturilor copilului

 
 

4. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Na$ional al Calific#rilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referin$# conform Cadrului European al Calific#rilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educa$ional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educa$ional)       
 

5. Acces la alt%/alte  ocupa"ie/ocupa"ii cuprins%/ cuprinse în COR 

3 

3 

3 
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Acces la ocupa"ie/ocupa"ii de acela#i nivel de calificare, conform CNC, pe baz% de 
experien"%/recunoa#tere de competente  
- Tehnician asistenta sociala, cod COR 341201 
- Pedagog social, cod COR 341202 
- Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta, cod COR 341203, 
- Facilitator de dezvoltare comunitara, cod COR 341204, 
- Specialist in economia sociala, cod COR 341206
- Tehnician egalitate de sanse, cod COR 341207 
- Animator centre de vacanta, cod COR 516908 
- Animator socioeducativ, cod COR 516907 

 
1. Informa"ii suplimentare 

 
Standardul ocupa$ional, activit#$ile !i competen$ele pentru Lucr#torul de Tineret sunt în acord cu Portofoliul de 
Lucru cu Tinerii dezvoltat de Consiliul Europei 
Persoanele care desf#!oar# activitatea trebuie sa respecte un cod de etic# profesional. 
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ANEXA 3- PROPUNERE DE  
STANDARD OCUPA"IONAL  

 
SEC!IUNEA A -  CERIN!ELE PIE!EI MUNCII 
 

1. Denumirea ocupa"iei #i codul COR 
 
CONSILIER PENTRU TINERET cod COR 235920 

2. Denumirea tradus% a ocupa"iei (En): 
 
YOUTH COUNSELOUR 

3. Activit%"i #i competen"e  
3.1 Activit%"i specifice ocupa"iei 

Consilierul pentru tineret concepe, planific# !i organizeaz# activit#$i de !i pentru tineret în scopul dezvolt#rii 
abilit#$ilor de via$# !i a comportamentelor proactive, stimulând via$a asociativ# !i cooperarea în rândul tinerilor, 
facilitând participarea acestora la via$a comunit#$ii. Practican$ii acestei ocupa$ii reprezint# resurse pentru tineri, 
organiza$ii !i comunit#$i, realizând activit#$i de informare, îndrumare !i sprijin pentru tineri, dar !i pentru 
organiza$iile de !i pentru tineret !i pentru autorit#$ile !i institu$iile administra$iei publice locale sau centrale care 
au atribu$ii în domeniul tineretului. Consilierul pentru tineret are atribu$ii în coordonarea lucr#torilor de tineret, 
planificarea, monitorizarea !i evaluarea activit#$ii acestora. 
Competen$ele consilierului pentru tineret se fundamenteaz# pe principiile respect#rii !i valoriz#rii 
interculturalit#$ii !i diversit#$ii umane, concomitent cu abordarea integrat# a direc$iilor de ac$iune în sfera social#, 
cultural#, educativ# !i recreativ#. Consilierul pentru tineret organizeaz# activitatea în cadrul unui program centrat 
pe comunitate !i pe tân#r, pe baza unui plan de dezvoltare al tân#rului, în cadrul organiza$iilor de !i pentru 
tineret, altor asocia$ii, funda$ii, organiza$ii neguvernamentale, parteneri sociali, autorit#$i !i institu$ii ale 
administra$iei publice locale sau centrale care au atribu$ii în domeniul tineretului. Organizarea activit#$ii începe cu 
programarea acesteia !i se continu# pân# la evaluarea final#. Consilierul pentru tineret coordoneaz#, 
monitorizeaz# !i întocme!te un raport privind activitatea sa în derulare, dar !i referitoare la lucr#torii de tineret 
pe care îi coordoneaz#.  
Activit%"ile specifice ocupa"iei includ: 

- Analiza comunit#$ii 
- Analiza competen$elor tinerilor 
- Planificarea !i dezvoltarea instrumentelor pentru analiza nevoilor !i intereselor tinerilor. Aplicarea acestor 

instrumente, direct sau indirect – prin coordonarea unu/unor lucr#tori de tineret 
- Colectarea, prelucrarea !i analiza informa$iilor cu privire la comunitate în care î!i desf#!oar# activitatea !i 

cu prec#dere cu privire la tinerii din comunitate 
- Consilierea !i informarea tinerilor 
- Conceperea, planificarea !i desf#!urarea unor sesiuni de înv#$are nonformal# cu tinerii, pe arii de 

competen$# 
- Elaborarea, implementarea, monitorizarea !i evaluarea planului de dezvoltare a tân#rului 
- Elaborarea planului de monitorizare !i evaluare pentru dezvoltarea tân#rului 
- Elaborarea planului de monitorizare !i evaluare pentru activitatea proprie !i cea a lucr#torului/lucr#torilor 

de tineret pe care îi/îl coordoneaz# 
- Planificarea activit#$ilor de lucru cu tinerii !i implementarea planului de activit#$i de !i pentru tineret, 

direct sau indirect – prin coordonarea unu/unor lucr#tori de tineret 
- Aplicarea de tehnici motiva$ionale 
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- Cooperarea în comunitate în vederea facilit#$ii rela$iei tân#r-comunitate 
- Dezvoltarea de planuri, programe !i politici în domeniul tineretului !i promovarea lor prin advocacy c#tre 

toate institu$iile competente !i c#tre comunitate / societate 
- Comunicarea public# privind activit#$ile de tineret desf#!urate în comunitate, în vederea cre!terii 

gradului de con!tientizare public# cu privire la importan$a activit#$ilor de !i pentru tineri
 

3.2 Competen"e 
Urm%toarele competen"e generale trebuie înt%rite cu prec%dere pentru realizarea activit%"ilor specifice 
pentru consilierul pentru tineret: 

- Competen$e de comunicare asertiv# !i nonviolent# 
- Leadership 
- Competen$e digitale 
- Competen$e de lucru în echip# 
- Competen$e digitale 

Urm%toarele competen"e specifice sunt necesare pentru realizarea activit%"ilor specifice pentru consilierul 
pentru tineret: 

- În$elegerea contextului social în care tr#iesc tinerii 
- Proiectarea !i utilizarea metodelor !i instrumentelor de analiz# a comunit#$ii, competen$elor tinerilor, 

nevoilor !i intereselor 
- Realizarea analizelor comunit#$ii, competen$elor tinerilor, nevoilor !i intereselor 
- Utilizarea eficienta a cuno!tin$elor de psihologia tân#rului !i psihologia motiva$iei, în vederea interac$iunii 

pozitive cu tinerii !i lucr#torii de tinreret 
- Gestionarea dinamicii de grup 
- Crearea unui mediu de înv#$are !i de lucru sigur, motivant !i inclusiv pentru tineri 
- Gestionarea diversit#$ii
- Gestionarea conflictelor 
- Informarea beneficiarilor 
- Consilierea tinerilor 
- Competen$e pentru a discuta cu tinerii despre problematici personale sau emo$ionale, atunci când acestea 

apar în contextul activit#$ilor de tineret  
- Proiectarea, conducerea, montirizarea !i evaluarea procesului de înv#$are 
- Adaptarea metodelor de înv#$are propuse pentru conducerea procesului de înv#$are a tinerilor la nevoile 

lor 
- Sprijinirea tinerilor în identificarea nevoilor lor de înv#$are, a dorin$elor !i stilurilor lor de înv#$are, luând 

în considerare nevoile speciale 
- Elaborarea, implementarea, monitorizarea !i evaluarea planului de dezvoltare a tân#rului 
- Planificarea activit#$ilor de !i pentru tineri 
- Sprijinirea tinerilor s# identifice !i s#-!i asume responsabilitatea pentru rolul pe care doresc s#-l aib# în 

comunitatea !i societatea lor 
- Sprijinirea tinerilor pentru a identifica obiective, a dezvolta strategii !i a organiza ac$iuni individuale !i 

colective pentru schimbarea social# 
- Sprijinirea tinerilor pentru a-!i dezvolta gândirea critic# !i în$elegerea despre societate, cum func$ioneaz# 

sistemele sociale !i politice !i cum pot avea o influen$# asupra lor 
- Management de proiect 
- Monitorizarea !i evaluarea activit#$ilor de înv#$are !i a celorlalte activit#$i de tienret, precum !i a 

proiectelor 
- Utilizarea rezultatele evalu#rii pentru îmbun#t#$irea practicii de lucru cu tinerii 
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- Advocacy 
- Comunicare public# 
- Facilitare comunitar# 

Urm%toarele cuno#tin"e sunt necesare pentru realizarea activit%"ilor specifice pentru consilierul pentru 
tineret:

- Elemente de baz# privind psihologia tân#rului 
- Elemente de baz# privind psihologia motiva$iei 
- Elemente de baz# privind procesul de înv#$are la tineri !i adul$i 
- Legisla$ia în domeniul tineretului 
- Elemente cheie din legisla$ia privind protec$ia drepturilor omului !i protec$ia drepturilor copilului 

 
4. Niveluri de calificare: 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Na$ional al Calific#rilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referin$# conform Cadrului European al Calific#rilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educa$ional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educa$ional)       
5. Acces la alt%/alte  ocupa"ie/ocupa"ii cuprins%/ cuprinse în COR 
Acces la ocupa"ie/ocupa"ii de acela#i nivel de calificare, conform CNC, pe baz% de 
experien"%/recunoa#tere de competente  

Ocupa$ii cu nivel de claificare solicitat similar, la care consilierul pentru tineret are acces pe baz# de experien$# / 
recunoa!tere de competen$e 

- Mentor, cod COR 235902 
- Consilier !colar, cod COR 235903 
- Designer instruc$ional, cod COR 235904 
- Dezvoltator e-learning, cod COR 235905
- Mediator scolar, cod COR 235911 

Ocupa$ii cu nivel de claificare solicitat inferior, la care consilierul pentru tineret are acces pe baz# de experien$# / 
recunoa!tere de competen$e 

- Lucr#tor de tineret, cod COR 341205 
- Tehnician asistenta sociala, cod COR 341201 
- Pedagog social, cod COR 341202 
- Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta, cod COR 341203, 
- Facilitator de dezvoltare comunitara, cod COR 341204, 
- Specialist in economia sociala, cod COR 341206 
- Tehnician egalitate de sanse, cod COR 341207 
- Animator centre de vacanta, cod COR 516908 
- Animator socioeducativ, cod COR 516907 

 
6. Informa"ii suplimentare 

 
Standardul ocupa$ional, activit#$ile !i competen$ele pentru Consilierul pentru Tineret sunt în acord cu Portofoliul 
de Lucru cu Tinerii dezvoltat de Consiliul Europei. 
Persoanele care desf#!oar# activitatea trebuie sa respecte un cod de etic# profesional. 
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