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Introducere
1

Pentru că în România sunt 67 000 de organizații neguvernamentale care angajează peste 110 000 de
persoane și servesc sute de mii persoane vulnerabile, susținem că sectorul ONG trebuie să fie un partener de
dialog permanent al autorităţilor şi instituţiilor publice. În acest sens, propunem decidenților politici din
România (autorități publice centrale și locale, Parlament, partide politice) un document ce trasează un plan de
acțiune comun pe termen mediu și lung în beneficiul cetățenilor României.
Carta Albă a sectorului ONG din România este un document de sinteză care se adresează clasei politice și
care rezumă viziunea experțiilor din organizațiilor neguvernamentale cu privire la nivelul de dezvoltare și
acțiunile ce ar trebui întreprinse de instituții ale statului în arii de interes pentru sectorul ONG din România.
Prima editie a Cartei Albe a fost realizată în anul 2011 cu aportul a peste 10 organizații neguvernamentale
provenind din diverse arii de interes. Deoarece este un document “viu”, în anul 2012, Carta Albă reunește 12
arii de interes având la bază o analiză a programelor de guvernare ale tuturor partidelor reprezentate în
Parlament, preocupările și expertiza organizațiilor neguvernamentale. Fiecare arie de interes este coordonată
de către o organizație parteneră ce a realizat întâlniri de lucru pentru a consulta celelalte ONG-uri interesate și
relevante în domeniul respectiv, peste 100 de organizații fiind consultate sau trimițând propuneri, direct sau
prin intermediul platformei stiriong.ro, pentru elaborarea Carte Albe. Deoarece documentul își propune să
exprime poziţia comună a cât mai multor organizaţii neguvernamentale faţă de situaţia actuală a societăţii
româneşti, procesul de consultare este unul deschis, prin intermediul platformei stiriong.ro.

Artlasul Economiei Sociale, ediția 2011, Institutul de Economie Socială, Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile
1
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Recomandări generale:
1.Democraţiei participativă și drepturile omului
În aceste domenii se impune cu necesitate abordarea unor strategii, planuri de acțiune și măsuri concrete de
ordin legislativ și practic pentru a asigura respectarea reală a drepturilor omului, potrivit obligațiilor asumate de
România, exercitarea drepturilor electorale și de asociere politică, transparentizarea instituțiilor publice
(inclusiv prin implementarea Open Government Partnership), depolitizarea instituțiilor cu rol de arbitru și a
celor publice cu rol de informare. Toate aceste demersuri trebuie realizate cu stricta respectare a obligațiilor de
transparență și consultare publică.
2. Incluziunea socială a Romilor
Deși măsurile referitoare la grupurile vulnerabile prevăzute în celelalte capitole se aplică și romilor, am
considerat necesară includerea unui capitol dedicat acestui grup vulnerabil pentru a sublinia câteva aspecte
specifice, care pot facilita incluziunea socială. Printre prioritățile enumerate se află combaterea discriminării și
anti-țigănismului, facilitarea absorbiției fondurilor structurale în comunitățile de romi, un sprijin mai mare
acordat dezvoltării societății civile rome, promovarea cetățeniei active în rândul romilor și încurajarea soluțiilor
inovative de finanțare.
3. Politica fiscală ce privește sectorul ONG
Finanțarea organizațiilor non-profit se caracterizează printr-o diversificare a surselor de venit. În ciuda
prezenței unui număr semnificativ de mecanisme de finanțare, se remarcă necesitatea îmbunătățirii acestora
pornind de la următoarele arii principale: sistematizarea facilităților fiscale pentru donatori, corelarea facilităților
fiscale cu statusul organizațiilor care beneficiază de ele, aspecte operaționale și de procedură, cu scopul de a
extinde și îmbunați serviciile și numărul de beneficiari.
4. Justiție și politici anticorupție
În domeniul justiţiei şi politicilor anticorupţie, organizaţiile semnatare susţin adoptarea de politici publice prin
care să se îmbunătăţească accesul cetăţenilor la justiţie şi să se asigure predictibilitatea actului de justiţie, să
se prevină corupţia în sectorul privat şi să asigure recuperarea efectivă a prejudiciilor cauzate prin infracţiuni,
în special cele de corupţie.
5. Solidaritate Internațională
Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) constituie cel mai important instrument prin care ţările membre ale
Uniunii Europene, printre care și România, contribuie la dezvoltarea ţărilor mai sărace ale lumii. La 5 ani de
când România a devenit stat donator, nu există un sistem de planificare strategică și un management coerent
al acestei politici. Este necesară o mai mare susţinere politică faţă de cooperarea pentru dezvoltare, dublată
de o mai bună coordonare la nivel orizontal între toate ministerele, dar şi cu alţi actori importanţi precum ONGurile, ambasadele, autorităţile locale și instituţiile de învăţământ.
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6. Managementul și eficiența fondurilor structurale și de coeziune
Problemele legate de managementul fondurilor structurale și de coeziune au adus numeroase critici, atât din
partea societății civile românești, cât și din partea instituțiilor europene și o atenție sporită încă de la cele mai
înalte niveluri de decizie din cadrul Comisiei Europene. Dincolo de critici, aceste probleme înseamnă resurse
neutilizate, resurse care ar fi putut sa rezolve sau să amelioreze o serie de probleme ale societății
(infrastructură, servicii sociale, șomaj, etc).
Din 2006, Coaliția ONGuri pentru fonduri structurale militează pentru utilizarea eficientă și transparentă a
acestor fonduri. Propunerile cuprinse în capitolul Managementul și eficiența fondurilor structurale și de
coeziune, vizează: îmbunătățirea procesului de evaluare a proiectelor selectate spre finanțare, monitorizarea
reală a proiectelor aflate în desfășurare, reducerea birocrației, creșterea capacității autorităților de
management; respectarea termenelor contractuale de către autoritățile statului, transparența sistemului și, nu
în ultimul rând, un proces de programare transparent, cu respectarea principiului parteneriatului, care să
conducă la alocarea judicioasă a fondurilor alocate României pentru perioada 2014 – 2020.
7. Dezvoltare durabilă și protecția mediului
Degradarea accelerată a capitalului natural din România sub presiunea dezvoltării necesită abordarea
prioritară a aspectelor legate de protecţia mediului.
În acest context, ONG-urile solicită: aplicarea corespunzătoare precum și îmbunătățirea legislației de mediu și
reformarea instituțiilor cu atribuții în domeniu; protejarea pădurilor prin combaterea tăierilor ilegale sau doar
aparent legale, promovarea împăduririlor şi a managementului forestier sustenabil, protejarea biodiversității
pădurilor, protejarea apelor de suprafaţă, protejarea spaţiilor verzi, introducerea serviciilor de salubritate și a
colectării selective la nivel naţional, reformarea strategiei din transporturi, respectarea normelor europene cu
privire la calitatea aerului.
8. Piața muncii și politici sociale
Ultimii ani ne-au demonstrat interesul scăzut al factorului politic, indiferent de doctrina căreia îi aparține, pentru
asistenţa sociala, cu precădere serviciile sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile. O naţiune puternica este
responsabilă faţă de toţi cetăţenii ei şi este preocupată de cei în nevoie, iar acesta este un mesaj pe care
sectorul ONG şi mai ales persoanele dezavantajate încă îl așteaptă de la clasa politică. Pentru a permite
creșterea şi dezvoltarea societăţii măsurile economice trebuie dublate de măsuri sociale, iar continuarea şi
asumarea reformelor acestora din urmă de către toate autorităţile publice cât mai ales de funcţionari din
administrație ar trebui să reprezinte o preocupare continuă a oricărui politician.
9. Dezvoltare comunitară în mediul rural
Organizațiile neguvernamentale susțin includerea proceselor specifice dezvoltării comunitare ca bază a
politicilor publice destinate spațiului rural, cu accent pe participarea cetățenilor și pe creșterea capacității
acestora de a deveni actori activi în comunitate, aspecte care pot conduce la dezvoltarea sustenabilă a
comunităților.
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10. Educație și voluntariat
Rapiditatea schimbărilor, atât la nivelul reformelor propuse cât şi la nivelul structurii de conducere a
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, nu conferă stabilitatea şi timpul necesar pentru
fundamentarea deciziilor astfel încât acestea să servească interesului real al beneficiarilor direcţi: elevii şi
studenţii. Prin acest document propunem măsuri și acțiuni coerente și asumate de toți actorii implicați prin
consultări periodice și colaborare continuă, în vederea creșterii calității în educație, precum şi în vederea
promovării voluntariatului ca element cheie care dezvoltă competenţele celor implicaţi în acest tip de activităţi.
11. Sănătate
Exodul medicilor prost plătiţi, existenţa spitalelor deţinătoare de aparatură de ultimă generaţie, dar în lipsă fie
de specialişti, fie de bani pentru medicamente, drama pacienţilor cu boli grave obligaţi să caute tratamente sau
operaţii în afara ţării, scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii infantile ce conduc la o creştere a ritmului de
îmbătrânire a populaţiei precum și a riscului de îmbolnăvire. Organizaţiile neguvernamentale active în
domeniul sănătăţii doresc să deschidă dialogul cu decidenţii politici propunând măsuri concrete absolut
necesare pentru îmbunătăţirea sănătăţii.
12. Dezvoltare urbană. Patrimoniu construit
Organizațiile din domeniu propun consolidarea legislativă care să impună corelări între planurile de dezvoltare
urbană (strategii, PUG, PIDU) şi între acestea şi planurile de investiţii de capital ale administraţiilor locale
(indiferent de sursele de finanțare). Autoritățile responsabile trebuie să promoveze planificarea urbană
integrată și să elimine urbanismul de tip discreționar; să confere responsabilități clare și sporite la nivel central
și local și să dezvolte parteneriate funcționale pentru stimularea dezvoltării urbane, inclusiv prin revitalizarea
zonelor protejate și restaurarea monumentelor istorice ca resurse de bunăstare economică.
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1. Democraţiei participativă și drepturile omului
Capitol coordonat de către Centrul de Resurse
pentru participare publică (Ce-Re) și Asociația
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România –
Comitetul Helsinki (APADOR CH)
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri
Actiune propusa

Comentarii – inclusiv impactul propus

Renunțarea la adoptarea în regim de
urgență a modificărilor legislative

Permite amănunțita evaluare a impactului și reala consultare publică. Modificarea modului de
adoptare a legislației în acest sens produce o mai bună racordare a cadrului legal cu necesitățile
interesului public și generează stabilitate și predictibilitate legislativă
Modificarea la nivel legislativ a modului de desemnare a membrilor Curții Constituționale, în
sensul eliminării numirilor politice.
Modificarea practicilor în desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Combaterea
Discrimării, Avocatului Poporului, reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al
Magistraturii, în sensul utilizării exclusive a criteriului competenței

Depolitizarea instituțiilor cu rol de
arbitru (de exemplu, Curtea
Constituțională, Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării) și
instituțiilor publice cu rol de informare
a cetățenilor (TVR, SRR, Agerpres),
Realizarea, supunerea spre dezbatere
publică, publicarea și implementarea
unui plan de acțiune privind drepturile
omului, care să pornească de la o
analiză amănunțită a situației
existente

Îmbunătățirea gradului de respectare
a dreptului de a nu fi supus torturii,
tratamentelor inumane și degradante

2

Predictibilitate2
1 – minim un
an, 5- maxim 5
ani
imediat

3
1

Modificarea Legii nr.41/1994 de funcționare a TVR/SRR in vederea depolitizării acestor instituții;
schimbarea modului de desemnare a directorului Agerpres
Implementarea planului de acțiune va permite o abordare strategică a punerii în practică a
Convenției europene a drepturilor omului dar și a altor instrumente internaționale în materie la
nivel național, va crește nivelul de prioritate acordat de autorități problematicii drepturilor
omului și posibilitatea monitorizării progreselor înregistrate de către toți actorii interesați.

1

Adoptarea, cu îndeplinirea obligației de consultare publică prealabilă, și implementarea cu
prioritate a unui plan de acțiune în domeniul restituirii proprietăților, având în vedere hotărârea
CEDO din cauza Atanasiu v. România

1

Adoptarea unei noi legi care să reglementeze adunările publice în concordanță cu jurispridența
CEDO
Înființarea Mecanismului Național de Prevenție prevăzut de OPCAT

2

Modificarea Legii Poliției, Legii Jandarmeriei și a Legii Poliției locale în sensul întroducerii de
garanții legale pentru persoanele private de libertate în mod administrativ (”conducerea
administrativă”), precum și în sensul scăderii duratei acestei măsuri

1

Traininguri cu forțele de ordine privind folosirea forței în conformitate cu jurisprudența CEDO

2

3

1

Prin predictibilitate intelegem perioada de timp necesara pentru punerea in aplicare a schimbarii propuse.
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Îmbunătățirea legislației asociațiilor și
fundațiilor
Modificarea legislației antidiscriminare
Modificarea legislației în domeniul
cultelor
Asigurarea măsurilor generale de
implementare a drepturilor copilului

Eliminarea din legislație a oricăror posibile pârghii de presiune din partea autorităților asupra
organizațiilor neguvernamentale (de exemplu, dizolvarea de drept a organizațiilor deja înființate
pentru neîndeplinirea unor condiții neclare privind denumirea)
Armonizarea integrală a legislației naționale cu Directivele UE 43/2000 și 78/2000, mai ales în
privința inversării sarcinii probei și a discriminării indirecte
Relaxarea condițiilor și procedurii pentru recunoașterea unor noi culte și a statutului de asociație
religioasă
Mandatarea unei instituţii naţionale care să asigure monitorizarea drepturilor copilului şi
coordonarea aferentă, subordonată Primului Ministru. Stabilirea instituţiilor responsabile de
coordonarea implementării drepturilor copilului pe plan judeţean, respectiv local.
Dezvoltarea sistemului de colectare a datelor despre copii şi stabilirea unui set comun de
indicatori de monitorizare a drepturilor copilului, cuprinşi într-o bază de date unificată pentru
uzul tuturor autorităţilor relevante.
Înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului (în conformitate cu solicitările Comitetului ONU pentru
Drepturile Copilului).
Evaluarea şi revizuirea Strategiei Naţionale domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului, în vederea măsurării impactului înregistrat şi adaptării acesteia la contextul naţional
actual.
Accelerarea procedurii de aprobare a modificărilor aduse Legii 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului.
Pregătirea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul drepturilor copilului, inclusiv a factorilor
de decizie; Creşterea numărului personalului specializat, în special în mediul rural, dar nu numai
– mediatori comunitari, sanitari, şcolari, asistenţi sociali specializaţi, consilieri şcolari.

Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul
transparenţei şi participării la
procesul decizional, precum
implementarea unei politici coerente
și constante de consultare publică la
toate nivelurile

1
1
3
Imediat

3 ani
1 an

Imediat

Imediat
Permanent

Modificarea normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 în sensul clarificării gratuității obținerii de
informații de intres public și a limitării costurilor de fotocopiere la niveluri rezonabile

2

Modificarea Legii nr. 182/2002, astfel încât să fie drastic limitate situațiile în care instituții
publice pot clasifica informații și să fie foarte exact definite procedurile privind clasificarea și
declasificarea; eliminarea secretului de serviciu din cuprinsul legii

2

Îmbunătăţirea regulamentelor interne ale diferitelor instituţii publice locale şi centrale prin
includerea unor prevederi privind accesul la informaţii de interes public şi participarea la decizia
publică;

2

10

Carta Albă a sectorului ONG din România

Implementarea Planului de Acțiune
pentru Open Government Partnership

Îmbunătățirea legislației electorale și
cu privire la partidele politice

Organizarea de consultări în elaborarea unor documente programatice importante (spre
exemplu, Strategia Naţională Anticorupţie, Planul Naţional de Dezvoltare, Programele
Operaţionale şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală)

1

Stabilirea şi respectarea unui program regulat de consultări, la nivelul Primului Ministru, prin
intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor, şi nu numai

1

Construirea şi folosirea unor mecanisme de dialog şi consultare publică la nivelul ministerelor şi
al autorităţilor publice locale

1

Trecerea unității de monitorizare și coordonare a implementării de la Ministerul de Justiție în
aparatul de lucru al primului-ministru, de unde va avea putea coordona mai ușor un plan ce
implică numeroase ministere și agenții guvernamentale

1

Implementarea Planului de Acțiune OGP
Modificarea legislației cu privire la partidele politice pentru a facilita înființarea unor noi partide

3
1

Modificarea legislației electorale pentru a facilita participarea independenților

2

Implementare Registrului Electoral

1

Implementarea Cărților de alegător

2

Introducerea unor metode de vot la distanță (prin corespondență, electronic, anticipat)

2

Implementarea recomandărilor GRECO cu privire la finanțarea partidelor politice

1

Întărirea capacității și rolului Autorității Electorale Permanente și informatizarea întregului
sistem electoral

4

Legiferarea Codului Electoral
1
Stabilirea prin lege a principiului că orice modificare a legislației electorale va intra în vigoare
începând cu al doua rundă de alegeri după momentul în care a fost adoptată schimbarea.

3
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Analiza situației
Drepturile omului şi dimensiunea participativă a democratiei sunt doua capitole care ar trebui să se
completeze reciproc daca ne dorim o democraţie cu adevărat funcţională în România. Protecţia şi exercitarea
unor drepturi fac posibilă participarea la procesul decizional (aşa cum definim noi democraţia participativă).
Totodată, aspecte care ţin de sistemul electoral, de exemplu, pot îngrădi sau permite exercitarea unor drepturi
care ţin de participarea politică. Relația este însă bivalentă: nu numai respectarea drepturilor omului și
participarea efectivă a persoanelor interesate în procesul de luare a deciziilor generează o democrație
funcțională, ci și invers, existența unui cadru democratic stabil, bazat pe domnia legii, predictibilitate și principii
solide, subordonate interesului public și nu unor interese partinice vremelnice, duc la o deplină exercitare a
drepturilor omului și la implicare cetățenească în procesul decizional. Un sistem arbitrar, impredictibil și
partizan va duce la neutilizarea de către cetățeni a mijloacelor legale de implicare în luarea deciziilor sau de
protejare a drepturilor lor atunci când acestea sunt încălcate.
De aceea, o primă cerință, ce precede rezolvarea oricăror probleme punctuale legate de democrația
participativă și de drepturile omului în România, privește modul în care este adoptată și modificată legislația
care stabilește cadrul funcționării democratice a statului român. Acest proces trebuie să fie orientat pe termen
lung, exclusiv către interesul public și să fie bazat pe o atentă și corectă evaluare a impactului măsurilor
propuse, nu numai la nivel bugetar, ci și la nivelul echilibrului și echității întregului sistem de drept.
O asemenea abordare presupune, în primul rând, renunțarea la adoptarea în regim de urgență a legislației,
pentru că, în mod evident, urgența e incomplatibilă cu amănunțita evaluare a urmărilor schimbărilor propuse,
inclusiv a implicațiilor bugetare care afectează implementarea, dar și cu reala și eficienta consultare publică.
Realitatea ultimilor ani ne oferă numeroase exemple care să ilustreze de ce modul în care este abordată în
prezent legiferarea atât de către puterea executivă, care avansează propuneri, cât și de puterea legislativă
care le adoptă, este contraproductiv. Dintre acestea amintim:
- adoptarea celor patru coduri care stabilesc în măsură semnificativă coordonatele sistemului juridic în
România (Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală) prin angajarea
răspunderii Guvernului, în lipsa unor studii de impact și fără respectarea procedurii de consultare publică,
motivul invocat fiind urgența. Chiar dacă, în urma protestelor societății civile, proiectele de coduri au fost
măcar discutate și modificate în Parlament înainte de angajarea răspunderii, rapiditatea cu care s-a desfășurat
procesul a rezultat într-o situație de fapt curioasă: dupa 3 ani de la adoptare, numai unul dintre cele patru
coduri este efectiv în vigoare (Codul civil), altul urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2012 (Codul de
procedură civilă, care în mod normal ar fi trebuit să intre în vigoare în același timp cu codul de drept material),
iar în privința celorlalte două nici măcar nu există un angajament ferm privind intrarea în vigoare. Mai mult,
după adoptare și până la intrarea în vigoare au fost necesare noi legi, de zeci de pagini, pentru a modifica
codurile adoptate în grabă;
- adoptarea Legii lustrației printr-o procedură cel puțin originală, în care proiectul a fost propus pe ordinea de zi
a plenului Camerei Deputaților în lipsa unui raport al Comisiei juridice, lipsă complinită prin desfășurarea
ședinței comisiei în același timp cu plenul. Astfel, în jumătate de zi, proiectul de lege a fost și amendat pe
conținut și a și ajuns lege, eventualele discuții și reacții cu privire la modificări fiind imposibile. De altfel, una din
modificările propuse în cursul respectivei zile a și fost declarată neconstituțională;
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- modificarea Legii referendumului nr. 3/2000 în vara anului 2012, realizată aproape în paralel printr-o lege și o
ordonanță de urgență, ceea ce a dus la situația cel puțin bizară în care Curtea Constituțională a trebuit să
analizeze un text care deja avea alt conținut.
În plus, cauza modificărilor legislative trebuie să fie îmbunătățirea și eficientizarea cadrului legal, inclusiv în
ceea ce privește existența unor arbitrii imparțiali ai puterilor statului, și în niciun caz nu trebuie să reflecte
interese de moment, direcționate către anumiți actori politici. Un exemplu în sens contrar privește succesiva
schimbare a atribuțiilor Curții Constituționale în privința controlului de constituționalitate a hotărârilor
Parlamentului. Mai întâi, această atribuție a fost adăugată Curții Constituționale în contextul în care se dorea
menținerea unei anumite persoane la conducerea Senatului. Apoi ea a fost eliminată, în contextul în care se
dorea îndepărtarea altor persoane de la conducerea celor două camere. În niciun moment nu a existat o
dezbatere de fond, cu argumente, privind necesitatea și implicațiile existenței sau inexistenței acestei atribuții a
Curții Constituționale, în urma căreia să se adopte soluția care răspunde cel mai bine interesul public. Un alt
exemplu este, din nou, Legea referendumului și modificările succesive cu privire la cvorumul cerut pentru
validarea sa, precum și cele privitoare la majoritatea necesară pentru adoptarea unei decizii. Începând cu anul
2007, cerința de cvorum a fost eliminată și reintrodusă, în special cu privire la demiterea Președintelui, iar
majoritatea necesară pentru luarea deciziei a fost la rândul său succesiv modificată (simplă, absolută și iar
simplă), dar iarăși numai cu privire la referendumul de demitere a Președintelui. Dezbaterea de fond, analiza
implicațiilor și a legislației orizonatale (de exemplu cea privind întocmirea listelor permanente față de care se
calculează cvorumul) au lipsit cu desăvârșire din procesul adoptării acestor modificări, singurul scop fiind cel
de a ușura, respectiv de a îngreuna procesul de demitere a unei anumite persoane care ocupă temporar
funcția de Președinte, în funcție de majoritățile conjuncturale din legislativ. Or, rațiunea Legii referendumului
este de a crea un cadru corect de consultare a poporului în anumite probleme importante, de exercitare a
suvernaității poporului, iar orice modificări trebuie să fie făcute în acest sens, nu pentru a tranșa anumite
dispute politice.
O altă problemă recurentă, care a fost intens mediatizată în ultimele luni, o reprezintă politizarea anumitor
structuri și instituții ale statului, care are trebui să servească exclusiv interesul public, dincolo de interesele
partinice. Cele mai evidente exemple recente sunt Curtea Constituțională și Televiziunea Română, dar
problema a fost întâlnită și în cazul unor instituții precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării,
Avocatul Poporului și chiar Consiliul Superior al Magistraturii. Politizarea provine ori din însuși modul în care
sunt concepute instituțiile la nivel legislativ, ori din practica în desemnarea componenței lor, astfel încât
soluțiile trebuie să se regăsească pe ambele paliere.
Dincolo de aceste considerații generale, în continare sunt menționate câteva aspecte punctuale privind
drepturile omului și democrația participativă care pot fi rezolvate dacă există voință politică în acest sens. În
niciun caz acest capitol nu epuizează întreaga problematică a drepturilor omului și a democrației participative
în România și nici nu are pretenția de a identifica toate soluțiile posibile.
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Drepturile omului
România este membră a Consiliului Europei și a sistemului european de protecție a drepturilor omului din anul
1994. Cu toate că ratificarea Convenției europene a drepturilor omului și a libertăților fundamentale presupune
în primul rând, pe principiul subsidiarității, o atutidinea pro-activă a autorităților române de asigurarea a
respectării drepturilor omului pentru toate persoanele din jurisdicția lor, numărul mare de cauze aflate pe rolul
Curții europene a drepturilor omului împotriva României, aflată constant în topul țărilor care încarcă activitatea
Curții, demonstrează că, cel puțin la nivelul implementării, există în continuare probleme, chiar și după 18 ani
de la ratificarea convenției.
Numărul mare de cauze pe rolul Curții europene nu este o problemă strict românească și afectează direct
capacitatea acestui organism de a-și îndeplini eficient rolul de verificare a respectării obligațiilor asumate de
statele membre în domeniul drepturilor omului. De aceea, la nivel european s-a impus necesitatea reformării
Curții europene, dezideratele acestui proces punând un accent important pe o mai bună implementare la nivel
național a drepturilor prevăzute în Convenție. În acest sens sunt și Declarațiile de la Interlaken (2010) și Izmir
(2011), care impun, printre altele, adoptarea la nivel național a unor planuri de acțiune care să ducă la
îmbunătățirea sistemului național de protecție a drepturilor omului. Mai mult, până la finalul anului 2011,
România a avut obligația de a produce un raport în care să fie detaliate măsurile luate în baza planului de
acțiune.
Cu toate aceste obligații, eforturile României de îmbunătățire a implementării drepturilor și libertăților la nivel
național rămân opace. Autoritățile statului nu a făcut public și nu a supus consultării publice nici planul de
acțiune și nici raportul privind măsurile adoptate ca urmare a Declarației de la Interlaken. Mai mult, pentru a
asigura o reală implementare a Convenției europene la nivel național, orice plan național de acțiune ar fi
trebuit să plece de la o analiză serioasă a măsurilor care trebuiesc luate ca urmare a jurisprudenței Curții
Europene, analiză care ori nu există, ori a fost realizată cu nerespectarea unor minime principii de
transparență și consultare publică. Mai mult, anumite organisme care se presupun a fi apărut la nivel național
pentru îmbunătățirea implementării Convenției europene (o subcomisie a Camerei Deputaților, un comitet
interministerial de acțiune) ori nu au avut nicio activitate, ori, dacă această activitate a existat, ea s-a
desfășurat fără nicio formă de publicitate (de exemplu, subcomisia Comisiei de drepturile omului a Camerei
Deputaților a avut, în 2010 și 2011, patru întâlniri, din care numai pentru două site-ul Camerei Deputaților a
publicat o agendă extrem de sumară și pentru niciuna o minută a ședinței). Un exemplu relevant cu privire la
lipsa de eficiență a structurilor create și a planului de acțiune care se presupune că există este modul în care
România nu a reușit să adopte măsuri generale care urmare a hotărârii pilot Atanasiu și alții împotriva
României, în domeniul retrocedării proprietăților, fiind nevoită să ceară o prelungire a termenului de grație de
18 luni în care putea să vină cu soluții de ordin legislativ și practic. În realitate, autoritățile au produs, aproape
de finalul termenului, o propunere legislativă care limita despăgubirile la 15% din valoare imobilelor, plătibile în
tranșe timp de 10 ani, propunere care nu a fost anterior suspusă vreunui proces de consultare și care a produs
un adevărat scandal public. Autoritățile au fost altfel nevoite să renunțe la această propunere, fără să fie
capabile să producă până în prezent vreo alternativă.
Soluția firească este realizarea, cu respectarea obligațiilor de consultare publică, a unui plan complex de
acțiune, care să pornească de la o analiză realistă și amănunțită a problemelor în implementarea Convenției
europene a drepturilor omului și a protocoalelor sale adiționale, pe fiecare drept prevăzut de acestea, dar și a
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altor instrumente internaționale din materia drepturilor omului. Acest plan trebuie făcut public și pentru a
permite monitorizarea implementării sale de către actorii neguvernamentali. În plus, periodic autoritățile statului
trebuie să realizeze o evaluare a implementării care să ducă la corecții cu privire la plan. Cu prioritate ar trebui
realizat planul de acțiune privind respectarea dreptului la folosința proprietății, având în vedere hotărârea pilor
din cauza Atanasiu v. România.
În afară de problematica restituirii proprietăților naționalizate, o altă chestiune care face în mod repetat obiectul
hotărârilor Curții europene a drepturilor omului împotriva României o constituie cea a torturii, tratamentelor
inumane și degradante, inclusiv datorită stării de cvasi-impunitate de care se bucură agenții statului (de
exemplu poliție, jandarmerie) care utilizează abuziv forța, precum și a condițiilor de detenție din penitenciarele
din România. În acest domeniu trebuie remarcat faptul că România a ratificat în 2009 Protocolul Opțional la
Convenția ONU împotriva Torturii (OPCAT), care prevede constituirea unui Mecanism Național de Prevenție.
Existența și funcționarea eficientă a acestuia ar determina mai buna identificare a problemelor din acest
domeniu și deci și de identificare a soluțiilor. Cu toate că termenul de implementare a mecanismului s-a
împlinit în iulie 2012, România solicitând deja o păsuire de 3 ani pentru înființarea mecanismului, acesta nu
există. Abia în primăvarea anului 2012 a fost făcut public un proiect de lege care stabilește în atribuția
Avocatului Poporului funcționarea mecanismului, dar proiectul de lege nu a fost încă adoptat. Mai mult,
OPCAT prevede o definiție foarte largă a privării de libertate, care se extinde și asupra măsurii administrative a
conducerii la sediul poliției sau unității de jandarmi. Aceasta este perioada în care se produc cu preponderență
abuzuri ale agenților statului și datorită faptului că nu există suficiente garanții pentru a preveni abuzurile. Deși
au trecut mai mult de 3 ani de la ratificarea OPCAT și lipsa garanțiilor (de exemplu, accesul la un medic sau la
un avocat) a fost subliniată și de ultimul raport al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT)
privind România, legislația în materie nu a fost încă modificată.
Reglementarea neadecvată a măsurii conducerii administrative a fost evidentă și în legătură cu diferitele
manifestări publice și proteste din cursul anului 2011 și de la începutul anului 2012, în timpul cărora
numeroase persoane au fost conduse la secție și chiar agresate. În acest context trebuie subliniată și
inadecvarea legislației privind adunările publice, veche de peste 20 de ani și care nu corespunde realităților
sociale prezente. Aceasta, în loc să încurajeze exprimarea în spațiul public, prin diferite forme neagresive, a
pluralismului de idei și opinii este concepută în asemenea manieră încât, prin piedici administrative, o
îngrădește. Deși teoretic, simpla anunțare a unei manifestații este suficientă, în lipsa unei interdicții exprese,
practica a demonstrat că orice manifestație (inclusiv cele spontane sau flash-moburile!) este supusă unui
adevărat proces de autorizare în lipsa căreia participanții sunt sancționați pentru exercitarea dreptului lor la
întrunire și liberă exprimare.
Tot în legătură cu dreptul la liberă asociere, o problemă recurentă este încercarea autorităților de a crea, prin
măsuri legislative, pârghii care să permită diferite forme de presiune asupra organizațiilor neguvernamentale.
Un exemplu este limitarea succesivă a utilizării anumitor cuvinte în denumirea asociaților și fundațiilor, însoțită
de obligația redenumirii organizațiilor existente sub sancțiunea dizolvării de drept, la cererea oricăror persoane
interesate, inclusiv a autorităților care sunt deranjate de anumite acțiuni ale organizațiilor împotriva lor.
În privința punerii în practică a principiului egalității în drepturi și nediscriminării, principala problemă o
constituie netranspunerea integrală a Directivelor UE 43/2000 și 78/2000 în legislația națională, în ceea ce
privește inversarea sarcinii probei și a discriminării indirecte. Aceasta ar trebui să constituie o prioritate, mai
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ales având în vedere creșterea îngrijorătoare a incidentelor cu caracter rasist, homofob sau anti-semit, precum
și lipsa de reacție a autorităților față de promovarea unor discursuri sau inițiative de tip extremist, mai ales pe
fondul crizei economice, sociale și politice.
În domeniul libertății religioase, trebuie remaercat faptul că, la 6 ani de la adoptarea Legii nr. 489/2006 datorită
condițiilor restrictive stabilite pentru recunoașterea statutului juridic nu a fost acreditat niciun alt cult în afara de
cele 18 recunoscute inițial prin anexa legii și doar 17 asociații au primit avize favorabile pentru înființarea ca
asociații religioase (12 dintre ele constituind de fapt transformări ale unor organizații deja existente în baza
legislației privind asociațiile și fundațiile). Prin criteriile numerice și de timp stabilite de lege și prin procedura
impusă, legea romana este una dintre cele mai restrictive din întregul spațiu OSCE. Or, recunoașterea
statutului juridic are un impact imediat asupra posibilității de exercitare a dimensiunii externe, comunitare a
libertății religioase și asupra administră
rii aspectelor temporale ale comunităților religioase.
Drepturile copilului3
Devenind stat parte la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, România şi-a asumat obligaţia de a
coordona implementarea acestor drepturi şi de a monitoriza situaţia copiilor, raportând periodic progresul
înregistrat. Din păcate, în prezent, nu avem în ţara noastră un sistem eficient de coordonare a activităţilor de
promovare şi protecţie a drepturilor copilului şi nici de monitorizare a drepturilor copilului. Corecta şi completa
înţelegere a situaţiei copiilor reprezintă, pe lângă obligaţia statului, și punctul de plecare în elaborarea şi
îmbunătăţirea/ajustarea legislaţiei, politicilor publice cu impact asupra copiilor, stabilirea bugetelor şi evitarea
utilizării ineficiente a resurselor.
Dincolo de monitorizarea aspectelor ce țin de drepturile copiilor, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului
solicita, în anul 2009, continuarea şi dezvoltarea, în mod sistematic, a formării profesioniştilor care lucrează cu
copii şi a factorilor de decizie. De asemenea, o serie de programe iniţiate atât de autorităţi cât şi de ONG-uri
au arătat importanţa mediatorilor comunitari şi a asistenţilor sociali specializaţi pentru prevenirea şi
combaterea excluziunii sociale, însă numărul acestora rămâne în continuare foarte mic, raportat la
dimensiunea sărăciei şi impactul problemelor ce afectează copiii. Aspectele punctate conduc spre concluzia
că organizarea de sesiuni de formare şi creşterea numărului de specialişti (care să sprijine aplicarea
drepturilor copilului în special la nivel comunitar) constituie un demers deosebit de util şi necesar.

Drepturi politice și electorale
Dreptul la asociere politică
Legea partidelor politice introduce limitări exagerate cu privire la înființarea unor partide politice noi, prin
cerințele cu privire la numărul de membri inițiali și la răspândirea geografică a acestora. Aceste prevederi
restricționează accesul la politică al unor organizații cu caracter local sau regional, lucru cu atât mai important
cu cât România urmează un model de descentralizare și întărire a rolului autorităților publice locale. De
asemenea, restrânge participarea politică a grupurilor minoritare de orice fel.

Dreptul de a fi ales

Salvaţi Copiii, 2011,„Administraţie publică în beneficiul copiilor – Măsurile generale de implementare a Convenţiei privind drepturile
copilului la nivel central şi local în România”, Bucureşti. (disponibil la
http://salvaticopiii.ro/upload/p0001000100090000_Raport%20Rom%C3%A2nia_RO.pdf)
3
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Una dintre caracteristicile tuturor legile electorale de până acum este impunerea unor condiții suplimentare
candidaților independenți. Acestora li se solicită liste cu un număr mare de semnături și li se restrânge accesul
la promovare prin radioul și televiziunea publice.

Dreptul la vot
România este o țară cu o mobilitate internă și externă ridicată. Aproximativ 15% dintre cetățeni se află în
străinătate și un procent de 5-10% se află în țară, dar în alte localități decât cele de domiciliu. Totuși, nu este
implementată nicio metodă de vot la distanță, ci tuturor acestor cetățeni li se solicită un vot în persoană, care
în cele mai multe dintre cazuri implică unele costuri ridicate. Situația determină absența de la vot a multora
dintre ei.
România devine treptat o țară de destinație pentru imigranți, iar Indicele politicilor de integrare a migranților

4

arată că ne situăm pe ultimul loc, din 31 de țări analizate, în ceea ce privește participarea acestora la viața
politică, fiindu-le limitate dreptul de vot și dreptul de se asocia liber în partide politice, sindicate, patronate și
alte forme de asociere.
Dreptul la alegeri libere și corecte
Deși în general procesul electoral a fost semnificativ îmbunătățit în ultimii douăzeci de ani, lipsesc încă măsuri
ferme și la îndemâna guvernului pentru a limita posibilitatea unei fraude electorale precum și pentru asigurarea
unei competiții echilibrate între competitorii electorali. Din prima categorie, măsuri pentru limitarea fraudei, cele
mai importante sunt:
-

informatizarea întregului sistem electoral, care să permită control în timp real al votului multiplu,
aflarea în termenul cel mai scurt al rezultatelor și transparență ridicată a întregului proces

-

implementarea mecanismelor de securizare prevăzute în mod expres în legislația electorală adoptată
în 2008, adică Registrul Electoral și cărțile de alegător

-

creșterea capacității Autorității Electorale Permanente ca arbitru neutru și principal organizator al
alegerilor

-

identificarea și sancționarea eficientă a cazurilor de vot multiplu

În ceea ce privește inechitatea competiției, cele mai mari probleme sunt legate de finanțarea partidelor politice.
Regulile actuale sunt insuficiente pentru a preveni și combate abuzurile. Experți GRECO – Group of States
Against Corruption – au analizat situația din România, iar raportul de analiză, publicat în martie 2011,
identifică punctele slabe în finanţarea partidelor politice şi formulează 12 recomandări pentru îmbunătăţirea
situaţiei. România are obligaţia să implementeze aceste recomandări şi să trimită către GRECO un raport în
care arată ce măsuri a luat pentru implementare, până la 30 iunie 2012.
Organizarea și disputa din jurul Referendumului pentru demiterea Președintelui din 29 iulie 2012 a arătat încă
o dată confuzia generată de reglementarea incoerentă, din punct de vedere tehnic, a alegerilor din România.
Pentru fiecare tip de alegere (Parlament, Președinte, autorități locale, Referendum) avem legi specifice care
reglementează nu doar principiile de bază, ci și în detaliu organizarea întregului proces electoral. Între aceste
legi există prea multe diferențe care stârnesc confuzie. La începutul anului 2011, Autoritatea Electorală
Permanentă a elaborat un Cod Electoral, document unic care să descrie modul de organizare a procesului

4
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electoral. Acesta a fost propus Parlamentului, însă legislativul a ignorat documentul până la acest moment.
Este necesară revenirea la subiect și legiferarea Codului Electoral, într-o formă care pleacă de la propunerea
AEP și este îmbunătățită în dezbaterea parlamentară.

Predictibilitatea sistemului electoral este un alt element important al unor alegeri corecte. În ultimii ani, legea
electorală a fost modificată, de fiecare dată în grabă și de fiecare dată în favoarea partidelor aflate la
guvernare. Pentru a evita astfel de abuzuri, practica altor state prevede că orice modificare a sistemului
electoral va fi folosită numai începând cu a doua rundă de alegeri de după momentul adoptării modificării.
Democraţia participativă
După nevoia de alegeri libere şi corecte, primă condiţie a democraţiei, apare nevoia unor mecanisme de
participare la decizia publică, care să permită cetăţenilor să îşi exprime opiniile şi aşteptările către
reprezentanţii lor aleşi. Eforturile organizaţiilor neguvernamentale au fost concentrate în câteva direcţii:
stimularea interesului cetăţenilor cu privire la decizia publică, stimularea interesului actorilor decizionali pentru
organizarea de consultări, coalizarea sectorului neguvernamental în sensul unor intervenţii coerente în decizii
publice, construirea unui cadru legislativ şi instituţional pentru participarea la decizia publică, monitorizarea
aplicării legislaţiei şi reclamarea derapajelor de la regulile democraţiei şi a bunei guvernări.
În anul 2012 există un cadru formal de manifestare a democraţiei participative dat de legislaţia care
reglementează condiţiile în care are loc consultarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel central
şi local. În ultimii ani, Parlamentul României a adoptat modificări ale normelor privind transparenţa decizională.
5

6

Prin Legea nr. 242/2010 a fost extins domeniul de aplicare a Legii nr. 52/2003 la documente de politici
publice elaborate de autorităţile publice centrale şi s-a instituit obligaţia administraţiei publice de a argumenta
în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi organizaţii legal constituite ale
acestora. De asemenea, Strategia guvernamentală pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei
publice central 2008 – 2013

7

punctează câteva probleme importante cu care administraţia publică se

confruntă: precaritatea informaţiilor referitoare la modul de derulare a procesului de consultare, insuficienţa
mecanismelor de consultare şi caracterul formal al practicilor curente privind consultarea. Prin strategie au fost
prevăzute măsuri coerente care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei actuale, pentru care a fost stabilit ca termen
de implementare decembrie 2010 şi un buget de 1.750.000 euro. Punerea lor în practică însă întârzie să apară.
Un bun exemplu de îmbunătăţire la nivel procedural este recenta adoptare a Metodologiei de informare şi
8

consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism .
Aceasta propune un pachet minim de cerinţe privind implicarea publicului în proiectele de dezvoltare urbană,
armonizează şi integrează legislaţia deja existentă în domeniul informării şi consultării publicului. Pentru a
asigura flexibilitate şi adaptare a proceselor de consultare la specificul situaţiei, pe lângă normele obligatorii
impuse, conform acestei metodologii, fiecare autoritate vizată trebuie să-şi facă propriul regulament de
implicare a cetăţenilor în elaborarea sau revizuirea planurilor şi documentaţiilor de urbanism.

5

Legea nr. 242 din 7 decembrie 2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicată în Monitorul Oficial nr. 828 din 10 decembrie 2010
6
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3
februarie 2003
7
Strategia a fost elaborată sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi aprobată de Guvernul României la data de 23
septembrie 2008; http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/proiecte_finale/Strategia_BR_varianta_finala_aprobata_de_Guvern.pdf
8
Metodologia a fost aprobată prin Ordinul nr.2.701 din 30 decembrie 2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, publicat în
Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011
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Chiar şi în condiţiile îmbunătăţirii legislaţiei, la nivel practic, situaţia democraţiei participative în România se
caracterizează mai degrabă printr-o serie de exemple negative:
-

Deşi prezenţa publicului la şedinţele Parlamentului este garantată de Constituţie şi confirmată de
Regulamentul Camerei Deputaţilor, conducerea Camerei Deputaţilor ia decizia de a nu permite
accesul publicului la Şedinţa Camerelor reunite din data de 17 martie 2011, şedinţă în cadrul căreia
era programată angajarea răspunderii Guvernului pentru Codul Muncii.

-

9

Solicitarea de autorizare a unor manifestaţii de protest la adresa proiectului Uranus , în zona Piaţa
Matache, este respinsă, iar Primăria şi Consiliul General al Capitalei refuză să ţină cont de orice opinii
nefavorabile proiectelor sale.

Acestea sunt doar două exemple de derapaje grave de la principiile unei democraţii sănătoase. Blocajul de
comunicare dintre stat şi societate este indicat de studiile realizate recent. Cea mai nouă radiografie a relaţiilor
dintre autorităţile publice şi ONG-uri, realizată de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) în
studiul „România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări”
mai sus. Confirmarea vine şi din rapoarte internaţionale: Democracy Index 2010

10

11

confirmă contextul descris

ne poziţionează pe locul 56,

într-un top al democraţiilor care cuprinde 165 de state şi două teritorii. România este încadrată ca „democraţie
deficitară”, caracterizată, printre altele, prin „probleme la nivelul guvernării, cultură politică nedezvoltată,
participare politică scăzută”.
Aplicarea legilor accesului la informaţii de interes public şi transparenţei decizionale este caracterizată de
formalism şi arbitrar. Experiența aplicării legii accesului la informații de interes public a arătat că prea des
autoritățile abuzează de prevederi legislative pentru a limita dreptul publicului la informare. Astfel, cel mai des
întâlnită practică este furnizarea informațiilor într-un format neutilizabil sau greu utilizabil (spre exemplu, datele
despre bugetare sunt printate și apoi scanate, ceea ce face foarte dificilă înțelegerea și interpretarea lor).
Autoritățile publice nu au o practică de furniza informații preponderent în format electronic, ceea ce le permite
să solicite prețuri mult exagerate pentru suportul de hârtie pe care sunt furnizate datele. Sunt numeroase tipuri
de date publice pentru care instituțiile publice ce le dețin solicită plăți suplimentare pentru furnizare lor, deși
datele au fost obținute folosind bani publici. Cele mai bune exemple sunt legislația României (R.A. Monitorul
Oficial), date statistice (INS) și date despre persoane juridice (R.A. Registrul Comerțului). În 2011, România a
aderat la inițiativa Open Government Partnership (OGP), iar în 2012 a adoptat un Plan de Acțiune pentru OGP.
Implementarea acestui plan ar rezolva o bună parte din problemele menționate. În anul 2012 România și-a
asumat identificarea nevoilor de reglementare în ceea ce privește deschiderea datelor, inventarierea seturilor
de date disponibile și punerea la dispoziția publicului într-un format accesibil și reutilizabil a seturilor de date
care fac obiectul art. 5 din Legea 544/2001, a celor care privesc transparența decizională, precum și a celor
privind execuțiile bugetare și desfășurarea achizițiilor publice. Deși Strategia Națională Anticorupție face
referire la implementarea OGP, planul național de acțiune pentru implementarea strategiei naționale
anticorupție pe perioada 2012-2015 nu cuprinde măsuri pentru deschiderea datelor guvernamentale. De
asemenea, Agenda Digitală pentru România face referire la dezvoltarea economică și socială prin folosirea
tehnologiei informației și comunicațiilor, respectiv prin deschiderea informațiilir de tip date pentru reutilizare
(Pilonul 1 – Piața Digitală Unică).

9

Proiect de construcţie a unei diametrale care leagă Nordul de Sudul Bucureştiului, traversând centrul oraşului, proiect larg contestat în
special de organizaţiile care promovează dezvoltarea urbană durabilă şi protecţia patrimoniului construit.
10
http://www.fdsc.ro/pagini/cercetare.php
11
The Economist Intelligence Unit, 2011, http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf
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Nu în ultimul rând, numeroase instituții publice abuzează de prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția
informațiilor clasificate pentru a ascunde informații ce sunt prin natura lor de interes public. Este o practică
obișnuită a tuturor companiilor de stat și este tot mai des folosită de agenții guvernamentale ce încheie
contracte cu firme private. În prezent nu există niciun mecanism eficient de control al legalității clasificării
informațiilor secret de serviciu, această instituție permițând clasificarea arbitrară a informației, fără a se lua în
calcul preeminența interesului public în raporturile de drept administrativ. Mai mult, definiția legală a informației
secret de serviciu vine în contradicție cu definiția informației clasificate, a cărei specie este. De asemenea,
este necesar ca ghidurile privind clasificarea corectă a informațiilor (art. 5 HG 585/2002) să fie publicate pe
siturile internet ale instituțiilor.
În ceea ce privește exploatarea resurselor naturale ale țării, lipsa consultărilor publice a declanșat protestele
din primăvara lui 2012 împotriva exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice de către compania
americană Chevron. Pe 22 august Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a decis
implementarea regulilor privind transparentizarea redevențelor și a taxelor plătite de către firmele americane
guvernelor. Acest lucru este discutat și la nivel european cu ocazia modificării directivei 2004/109/EC privind
transparența. Prin urmare, este necesară implicarea cetățenilor în deciziile care îi privesc și publicarea
contractelor și licențelor privind exploatarea resurselor naturale, precum și a redevențelor primite de guvernul
român. În plus, Ordonanța de urgență care prevede majorarea redevențelor miniere nu a intrat în vigoare
întrucât nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. Mai mult, redevențele reprezintă venit la bugetul de stat și
nu ajung la bugetele locale.
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2. Incluziunea socială a Romilor
Capitol coordonat de către Policy Center for Roma
and Minorities
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri
Soluții

Domeniu
Implementarea strategiei naționale
pentru romi

Combaterea discriminării și a antițigănismului

Predictibilitate

- Alocarea unor resurse bugetare speciale de către ministerele menționate în cadrul Strategiei pentru
romi și de către autoritățile locale pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Romi
- Reevaluarea statutului Agenției pentru Romi și clarificarea atribuțiilor acesteia
- Crearea și asigurarea funcționării unui mecanism eficient de monitorizare și imbunătățire a indicatorilor
de monitorizare

- Finanțarea și dezvoltarea de campanii naționale care vizează schimbarea atitudinilor negative ale
populației față de romi

- Sancționarea mai drastică a declarațiilor rasiste venite din partea unor înalți funcționari ai statului
- Sancționarea mai drastică a scandărilor rasiste de pe stadioanele din România
Creșterea ratei de absorbție a
fondurilor structurale în comunitățile
de romi

Dezvoltarea ONGurilor rome

2 ani

3 - 5 ani

- Facilitarea accesului comunităților sărace la fondurile structurale prin simplificarea procedurilor de
aplicație și prin dezvoltarea unui mecanism financiar care să asigure autorităților locale sărace banii
pentru co-finanțare
- Pregătirea resurselor umane din primăriile sărace pentru scrierea și implementarea de proiecte din
fonduri europene
- Încurajarea de către autoritățile de management a includerii romilor în grupul țintă al diverselor
proiecte care au ca scop incluziunea socială

- Asigurarea de finanțări mici, accesibile din punct de vedere administrativ
- Finanțarea ONGurilor de către autoritățile locale, în schimbul serviciilor prestate către comunitate
- O definire mai clară a rolului sectorului ONG, de asumarea de către fiecare ONG a unor roluri clare

2 - 5 ani

3 ani

și compatibile
Educaţie

- Creşterea accesului la educaţie preşcolară pentru copiii Romi, inclusiv prin programe de pregătire

1-3 ani

de tipul grădiniţelor estivale
- Organizarea de către autorităţi locale şi ONG-uri a unor programe educaţionale în vederea
facilitării integrării şcolare şi a depăşirii lacunelor acumulate atât pe plan social, cât şi curricular pentru
copiii Romi care nu au beneficiat de educaţie preşcolară sau care se află în risc de abandon şcolar.
- Organizarea de cursuri de pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii de etnie Roma
- Extinderea reţelei de mediatori şcolari, în vederea menţinerii unei legături permanente între
grădiniţe/şcoli şi familie.
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Incluziune socială

- O promovarea puternică a conceptului de cetățenie activă în rândul romilor
- Încurajarea dialogului intercultural și crearea unor modele de succes
- Încurajarea soluțiilor inovative referitoare la finanțarea unor domenii deficitare în România, precum

2 - 5 ani

educația, sănătatea sau locuirea

- Îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la locuire, în special cel referitor la locuirea socială
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Analiza situației
Conform Articolului 6 din Constituția România ”(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale,
lingvistice şi religioase. Deci minoritățile etnice/naționale au garantat prin Constituție drepturile de folosirea a
limbii materne în administraţia publică, în învăţământ, în mass media, dar și de a participa la viața politică. În
același articol statul se angajează să ofere măsuri de protecție pentru ” pentru păstrarea, dezvoltarea şi
exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale” și care trebuie să fie” conforme cu
principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români”.
Nu e o noutate în a afirma că marea majoritate a romilor se află în stare de sărăcie și dependență,
confruntându-se cu marginalizarea socială și discriminarea etnică. În 2001 Guvernul României adoptă
”Strategia de Îmbunătățire a Situației Romilor 2001-2010”, document prin care se încearcă să se înceapă
rezolvarea problemelor cu care se confruntă majoritatea membrilor acestui grup etnic. În 2012 însă nu se
poate spune decât că marea majoritatea a romilor se confuntă cu sărăcie, lipsa locurilor de muncă,
analfabetism, condiții precare de locuire, discriminare, acces redus la sistemul de sănătate, segregare școlară,
segregare spațială. În ciuda demersurilor întreprinse încă dinainte de 2001, în 2012, în cadrul documentelor
oficiale ale statului român romii au statut de ”grup vulnerabil”. (Principalele cauze care au determinat statutul
de “grup vulnerabil” sunt o dezvoltare socio-economică inferioară a unui procent semnificativ al romilor precum
și gradul mare de discriminare al membrilor acestui grup etnic.)
În timpul celor peste 20 ani de intervenție pentru îmbunătățirea situației comunităților de romi s-au cristalizat
două tipuri mari de solutii: soluții specifice, adresate în mod special romilor și abordarea mainstream, a
soluțiilor care privesc tot sistemul, dar care au impact și asupra romilor. Existența unui capitol special dedicat
romilor în Carta Albă nu trebuie privită ca o preferință pentru un anumit tip de soluții, ci ca o recunoaștere a
aspectelor specifice care trebuie adresate. În momentul de față, ca urmare a solicitării formulate de către
Comisia Europeană, Consiliul Europei și Parlamentul European România are ”Strategia Guvernului României
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020”. În cadrul acestui
document asumat public de către statul român printr-o hotărâre de guvern se dă definiția incluziunii sociale:
”un proces prin care se asigură că persoanele confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii dobândesc
oportunităţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi că se
bucură de un standard de viaţă şi bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Incluziunea
socială asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viaţa, precum şi
12

accesul lor la drepturile fundamentale .
La redactarea strategiei însă, s-a disconsiderat faptul că există o definiție oficială asumată de către statul
roman prin Legea asistenței sociale 292/2011 (litera z, sublitera cc). Conform acestui act normativ procesul de
incluziune socială este considerat ca reprezentând ”ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din
domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării,
mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a
persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății.” Aceeași lege (292/2011,

12

Joint report by the Commision and the Council on Social Inclusion, 2003.
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litera z. sublitera dd) definește imediat procesul de integrare socială care ”reprezintă interacțiunea dintre
individ sau grup și mediul social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcțional al părților”.
Temele acestui capitol reprezintă propunerile cele mai frecvent discutate în dezbaterile ONGurilor
rome.
Conform datelor preliminare ale Recensământului populației și locuințelor desfășurat în 2011, numărul romilor
13

este de 619 000, reprezentând 3,2% din totalul populației . Estimările specialiștilor și ale organizațiilor de romi
variază între 1 500 000 și 2 000 000 de romi. În cadrul Comunicatului Comisiei către Parlamentul Europena,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din aprilie 2011 ”Un cadrul UE pentru
strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020” sunt citate datele Consiliului Europei (dintr-un
document elaborat de către ”Divizia romi și călători” din cadrul Consiliul Europei) conform cărora estimarea
14

medie a numărului romilor din România este de 1.850.000. .
Începând cu anul 2001, principalul document care reglementează politicile adresate romilor este ”Strategia de
Îmbunătățire a Situației Romilor 2001-2010”. Acestui document programatic important i se alătură ”Deceniul de
Incluziune a Romilor 2005-2015” ale cărui planuri de măsuri

15

nu au fost nici până la această dată adoptate de

către guvernul român. Sunt însă multe alte strategii sau legi care influențează în mod direct situația romilor ca
și grup vulnerabil, precum Planul Național de Dezvolare 2007-2013, Memorandumul comun în domeniul
incluziunii sociale (2005), Programul Național de Reformă 2011-2013, Planul național de acțiune pentru
incluziune socială (2006-2008), Planul național de acțiune pentru incluziune socială (2008-2010), Programul
operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013), legea asistenței sociale, reglementările
privind locuirea, piața muncii sau sănătatea etc. Acestora li se adaugă ”Strategia Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020”.
Atât în documentele strategice de la nivel național (strategiile naționale pentru romi) cât și în
internaționale adresate romilor (Deceniul de Incluziune al Romilor

16

inițiativele

și ”Un cadrul UE pentru strategiile

17

naționale de integrare a romilor până în 2020” ), principalele domenii abordate sunt educația, sănătatea,
ocuparea și locuirea. În afară de cele patru, ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020” adoptată de către guvern la sfârșitul lui 2011
enumeră încă alte 2 domenii de acțiune: cultura și infrastructura socială (protecția copilului, justiție și ordine
publică, administrație și dezvoltare comunitară). Nu se menționează în cadrul acestui document oficial
(strategia a fost aprobată de către guvern prin Hotărârea de Guvern nr. 1.221/2011) măsuri pentru prevenirea
și combaterea discriminării (sunt câteva măsuri prevăzute în planurile de măsuri la diferite domenii de
intervenție ca de exemplu educația) și egalitatea de șanse dintre bărbați și femei.
Până în momentul de față au fost realizate câteva studii de bază care vin și aduc în atenție principalele
18

probleme cu care se confuntă romii ..
Educație:
http://www.insse.ro/cms/files%5Cstatistici%5Ccomunicate%5Calte%5C2012%5CComunicat%20DATE%20PROVIZORII%2
0RPL%202011.pdf
14 http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
15 www.anr.gov.ro
16 http://www.romadecade.org/decade_action_plans
17
ec.europa.eu/.../com_2011_173_en.pdf
18
Țiganii între ignorare și îngrijorare, 1993, Romii din România, 2003, Barometrul Incluziunii Romilor, 2007, etc.
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Romii se confruntă cu o rată foarte mare a analfabetismului (23-25% ) dintre adulți declarând că nu știu să
20

scrie și să citească, o proporție dublă față de romii din Bulgaria (12%) . Date ale cercetărilor recente

21

arată

că 23% din romii adulți nu au absolvit nici o școala, 26% au terminat primele patru clase și 34% doar
gimnaziul. Numai 17% sunt cei care urmează un liceu, o școală profesională sau nivele superioare. 49% dintre
romi, conform legislației actuale, nu sunt eligibili pentru cursuri de calificare care să le ofere la final o diplomă
recunoscută oficial pentru că nu au absolvit ciclul de învățământ obligatoriu (conform vechii legi a educației
22

acesta era de 8 clase, iar conform noi legi a educației acum sunt necesare absolvirea a 9 clase) .
Tot cercetări recente arată că în România 2 din 10 copii romi nu merg la școală, cel mai frecvent motiv invocat
23

fiind cel legat de lipsa resurselor financiare . Școlile nu au strategii eficiente de prevenire a abandonului
24

școlar, acționând când deja este prea târziu . De asemeni, s-a observat că în multe școli în momentul în care
crește ponderea copiilor romi aceasta este însoțită la timp foarte scurt de la scăderea calității dotărilor
25

materiale ale instituției în cauză . Segregarea etnică (la nivel de clase sau de școli) și participarea scolară
redusă a romilor sunt de asemenea fenomene prezente în învâțâmăntul românesc.
Analfabetismul afectează un sfert din adulții romi.
Ocuparea
În ceea ce privește piața muncii, rata șomajului în rândul romilor din România este mare (48,6%) fiind depășită
doar de a romilor din Bulgaria (58,7%). Această rată a șomajului este calculată luând în considerare orice fel
de activitate remunerată desfășurată de individ, cu sau fără contract legal de muncă. Gradul de ocupare al
26

populației de romi este de 35,5% , un nivel scăzut în comparație cu cel național (în 2011 de acesta era de
58%, iar rata șomajului de 7,6%). Doar 53% dintre bărbații romi și 23% dintre femeile rome realizează muncă
plătită. Ponderea romilor care au un loc de muncă stabil este semnificativ mai mică: doar 10% dintre cei
intervievați au lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 51,5% din eșantion declară că nu au lucrat niciodată în
ultimii doi ani. Proporția scăzută a populației cu loc de muncă stabil dovedește o vulnerabilitate crescută și un
risc ridicat de sărăcie și excluziune socială prin consecințele date de lipsa asigurărilor sociale și de sănătate,
dar și de precaritatea mijloacelor materiale. Datele din cercetari arată că 38% din persoanele ocupate lucrează
ca muncitori necalificați, 32% au ocupații calificate (muncitori, vânzători, comercianți), 9% sunt muncitori în
27

agricultură, iar 13% au ocupații tradiționale rome .
Peste 50% dintre cei care se declară ocupați intră la categoria lucrători pe cont propriu, dar este o categorie
care se află la limita vulnerabilității putând fi încadrată mai degrabă în categoria persoanelor subocupate. Din
totalul celor care declară că lucrează pe cont propriu 90% lucrează fără contract de muncă ceea ce poate
conduce la asocierea categoriei cu cea de angajat temporar la negru iar restul declară că au contracte
28

sezoniere .
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Barometrul Incluziunii Romilor (2007), Vino mai aproape 2008, Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi (2010),
Situația romilor în România, 2011. Între incluzine socială și migrație
20
Tarnovschi D (ed.), 2012, Romii din România, Bulgaria, Italia și Spania între incluziune socială și migrație, 2012, Fundația Soros
România.
21
Case S., Preoteasa A.M., Tomescu C., Stănescu A.M. (2010). Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Ed. Expert.
22
idem
23
idem
24 idem
25 Duminică G., Ivasiuc A., 2010, “O școală pentru toți? Accesul copiilor romi la o educație de calitate”, editura Vanemonde,
București
26
În categoria celor ocupația au fost incluse toate persoanele care în ultima săptămână, dinaintea interviului au lucrat minim o oră,
plătiți sau nu, în familie sau în afara familiei. Au fost incluse și persoanele angajate aflate în concedii medicale, de îngrijirea copilului
șamd... (definiție ILO)
27
Case S., Preoteasa A.M., Tomescu C., Stănescu A.M. (2010). Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Ed. Expert.
28
idem.
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Conform datelor Cea mai des întâlnită soluție pentru includerea romilor pe piața muncii, caravana ocupării
pentru romi, are o eficiență foarte scăzută. În anul 2006, doar 6% dintre persoanele care au participat la
aceste evenimente și-au găsit un loc de muncă, în 2008 procentul fiind de 7%.
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Sănătatea
Bolile asociate cu de sărăcia și speranța scăzută de viață sunt de asemenea răspândite în cazul romilor. Un
procent de 52% dintre romi consideră starea lor de sănătate ca fiind proastă și foarte proastă. În această
30

situație însă doar 50% dintre romii adulți declară că au acces gratuit la serviciile de sănătate .

Locuirea
Condițiile de locuire ale romilor sunt mult mai proaste decât cele ale populației majoritare. 70% din
gospodăriile romilor din mediul urban nu sunt racordate la apă, canalizare sau gaze (în comparație cu 20%
sau chiar 10% în cazul altor indivizi).
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13% dintre romi nu au electricitate, în comparație cu 2%, media la nivel

național. Conform raportului de țară ”Situația romilor în România, 2011. Între incluziune socială și migrație”
reiese că 23% dintre romii din eșantion împart aceeași cameră cu cel puțin alte două persoane (deci o cameră
este împărțită de 3 persoane și peste). În cazul multor familii de romi foarte săraci lipsa documentelor de
proprietate este o problemă comună. Tendința de segregare și ghetoizare se manifestă din ce în ce mai mult
în ultimii ani (vezi cazul Pata Rât de la Cluj-Napoca, cazul de la Baia Mare).

Acest document enumeră principalele domenii în care reprezentanții politici pot interveni pentru a
îmbunătăți implementarea reglementărilor națioanale și internaționale referitoare la romi.
1. Refacerea strategiei pentru romi conform observațiilor aduse de către Comisia Europeană. Bugetarea,
implementarea și monitorizarea strategiei pentru romi
În luna decembrie a anului 2011 a fost aprobată Strategia Națională a Guvernului României de Incluziune a
Cetățenilor Români Aparținând Minorității Romilor pentru perioada 2012-2020. Acest document construiește
(pe baza strategiei anterioare, adoptată în anul 2001) un cadru instituțional și de politici menit a facilita
incluziunea socială a romilor. Documentul este însoțit de un plan de măsuri și indicatori de monitorizare a
progresului. Implementarea strategiei revine, în funcție de aria de competență, ministerelor de resort. Biroul
Județean pentru Romi este responsabil cu monitorizarea strategiei la nivel județean.
De curând Comisia Europeană a trimis Statului Român un set de observații și recomandări pentru refacerea
strategiei în conformitate cu cele solicitate de către Comisie (obiective clare, bugetare, indicatori etc.). în
momentul de față Planul de măsuri al strategiei (pentru perioada 2011-2013) prezintă probleme în sensul că:
sunt trecute doar activități și rezultate care sunt deja finanțate de către ministere prin intermediul altor
programe pe care le desfășoară; nu există o evaluare ex-ante pe bază căreia să fie apoi monitorizată
implementarea strategiei; nu există un mecanism clar de monitorizare; mecanismul de implementare nu este
transparent; la nivel local fosrte puține autorități au cunoștință de existența acestei strategii; nu există o

idem
idem
31 Bădescu C, Grigoraș V., Rughiniș C., Voicu M., Voicu O., “Barometrul Incluziunii Romilor”, 2007, Fundația Soros România,
29
30
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prioritizare a măsurilor care ar putea fi implementate; pentru implementarea măsurilor sunt trecute ca
responsabile un șir de insituții fără a preciza clar ce trebuie să facă fiecare dintre ele; etc.
Un alt aspect deosebit de important care trebuie menționat în cazul implementării strategiei este lipsa
fondurilor necesare. Deși strategia menționează sursa financiară pentru realizarea fiecarei măsuri, experiența
ultimilor 10 ani a demonstrat că ministerele de resort sau autoritățile locale nu sunt foarte interesate în a aloca
32

resurse pentru implementarea acestei strategii . Această lipsă de voință politică este coroborată cu un statut
(agenție aflată în subordinea guvernului) care nu îi oferă Agenției Naționale pentru Romi puterea de a interveni
cu rezultate semnificative.
Recomandări:

-

Realizarea unei ierarhii a măsurilor și stabilirea unui plan de implementare pentru următorii ani pentru

atingerea obiectivelor propuse în strategie;

-

Alocarea unor resurse bugetare speciale de către ministerele menționate în cadrul Strategiei pentru

romi și de către autoritățile locale pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Romi. Aceste resurse pot
fi privite ca o investiție atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere financiar (prin folosirea lor în
atragerea altor surse de finanțare precum fondurile structurale).

-

Reevaluarea statutului Agenției pentru Romi și clarificarea atribuțiilor acesteia.

-

Crearea și asigurarea funcționării unui mecanism eficient de monitorizare și îmbunătățire a indicatorilor

de monitorizare.
2. Combaterea discriminării și a sentimentelor anti-roma
Implementarea măsurilor pentru a realiza incluziunea socială a romilor este ineficientă dacă se desfășoară
într-un cadru în care discriminarea și sentimentelor anti-roma sunt prezente. Nu este un fapt nou în a spune că
romii se confruntă cu discriminarea, fenomenul nefiind chiar atât de grav ca în alte țări. Sunt de menționat și
rolul important al presei în perpetuarea opiniilor discriminatorii față de romi, creșterea alarmantă a
comentariilor rasiste din mediul on-line, scandările rasiste ale suporterilor diverselor echipe, în special de
fotbal și declarațiile rasiste ale unor înalți funcționari ai statului.
Recomandări:
1.

Finanțarea și dezvoltarea de campanii naționale care vizează schimbarea atitudinilor

negative ale populației față de romi.
2.

Sancționarea mai drastică a declarațiilor rasiste venite din partea unor înalți

funcționari ai statului.
3.

Sancționarea mai drastică a scandărilor rasiste de pe stadioanele din România.

3. Absorbția fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în beneficiul comunitățile de romi
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană fondurile structurale și de coeziune au devenit cea mai
importantă sursă de finanțare extra-bugetară care poate fi folosită pentru îmbunătățirea situației romilor. În

32
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cadrul studiului Fundației Soros România din 2010
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se arată că primăriile din zone sărace au sanșe mult mai

mici de a absorbi fonduri structurale (”banii sunt pentru cei bogați”). În multe cazuri acestea sunt chiar
localitățile cu cea mai mare concentrare de romi. Principalele cauze ale lipsei capacității de absorbție sunt:
lipsa capacității de a scrie proiecte, lipsa resurselor umane și lipsa fondurilor necesare co-finanțării.
Recomandări:

- Facilitarea accesului comunităților sărace la fondurile structurale prin simplificarea procedurilor de
depunere a proiectelor și prin dezvoltarea unui mecanism financiar care să asigure autorităților locale sărace
banii pentru co-finanțare.

- Pregătirea resurselor umane din primăriile sărace pentru scrierea și implementarea de proiecte din
fonduri europene.

- Încurajarea de către autoritățile de management a includerii romilor în grupul țintă al diverselor
proiecte care au ca scop incluziunea socială.

4.

Dezvoltarea organizațiilor non-guvernamentale rome

Dezvoltarea sectorului ONGurilor rome este esențială pentru realizarea incluziunii sociale. În afara câtorva
ONGuri mari în București și în alte orașe mari din țară, ONGurile mici, care lucrează în teren cu comunitățile
de romi, nu au capacitatea de a accesa fondurile structurale, principala sursă de finațare pentru ONGuri. De
aceea e nevoie de încurajarea dezvoltării acestor ONGuri prin:

- asigurarea de finanțări mici, accesibile din punct de vedere administrativ, genul schemei de global
grants.

- finanțarea ONGurilor de către autoritățile locale în schimbul serviciilor prestate către comunitate.
- o definire mai clară a rolului sectorului ONG, de asumarea de către fiecare ONG a unor roluri clare și
compatibile. Implementarea de proiecte cu bani veniți din partea statului și a autorităților locale poate afecta
capacitatea ONGurilor de a reacționa critic la adresa guvernului sau a autorităților locale atunci cand este
cazul. Cele trei roluri propuse de autori sunt: ONGuri care sa implementeze proiecte care vizează
incluziunea socială a romilor, ONGuri de tip “watch-dog” și “think-tank”, active in dezvoltarea și monitorizarea
de politici publice și ONGuri active la nivelul comunităților locale (de tip “grassroot”), care să abordeze
inclusiv fenomene precum cerșetoria, traficul, abuzul și violența asupra copiilor sau femeilor din comunitate.

5.

Educație

Deși se bucură de o atenție crescută în ultimul timp, indicatorii privind performanța romilor în educație ramân
încă foarte scăzuți. Pentru a avea un impact vizibil, este nevoie de investiții crescute, susținute pe o perioadă
lungă de timp, pentru realizarea următoarelor obiective:
- Creşterea accesului la educaţie preşcolară pentru copiii Romi, inclusiv prin programe de pregătire de
tipul grădiniţelor estivale
- Organizarea de către autorităţi locale şi ONG-uri a unor programe educaţionale în vederea facilitării
integrării şcolare şi a depăşirii lacunelor acumulate atât pe plan social, cât şi curricular pentru copiii Romi care
nu au beneficiat de educaţie preşcolară sau care se află în risc de abandon şcolar.
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- Organizarea de cursuri de pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu copiii de etnie Roma
- Extinderea reţelei de mediatori şcolari, în vederea menţinerii unei legături permanente între
grădiniţe/şcoli şi familie.

6.

Alte recomandări generale privind incluziunea socială

- O promovarea puternică a conceptului de cetățenie activă în rândul romilor trebuie făcută atât de
instituțiile statului cât și de ONGuri. Este cel mai bun mod de a transforma romii din simpli beneficiari ai
programelor sau proiectelor în participanți activi la transformarea comunității locale. Un ajutor important ar
trebui dat de către autoritățile locale prin îmbunătățirea comunicării cu comunitățile de romi și prin
responsabilizarea acestora în rezolvarea problemelor.

- Încurajarea dialogului intercultural și crearea unor modele de succes. Acest lucru poate fi făcut cu
ajutorul romilor care sunt foarte bine integrați în societatea românească.

- Încurajarea soluțiilor inovative referitoare la finanțarea unor domenii deficitare în România, precum
educația, sănătatea, ocuparea sau locuirea, unde sunt necesare investiții mult mai mari în cazul romilor,
datorită decalajelor semnificative față de populația majoritară.

- Îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la locuire, în special cel referitor la locuirea socială. Acesta
trebuie să se bazeze pe câteva definiții importante a unor termeni precum “locuința socială” sau “segregare”.
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3. Politica fiscală ce privește sectorul ONG
Capitol coordonat de către
Asociatia

pentru

Relatii

Comunitare

(ARC)
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri

Public tinta
Ministerul Finanțelor
Publice,
Parlamentari,
Agenția Natională de
Administrare Fiscală

Problema
România este una din puținele
tări din Uniunea Europeană
care nu are nici un fel de
facilități fiscale pentru donațiile
sau contribuțiile realizare de
către persoane fizice.

Acțiune propusa
Modificarea Codului Fiscal și a Codului
de Procedură Fiscală pentru deducerea
donațiilor și contribuțiilor în limita a 5%
din venitul impozabil pentru toate
categoriile de venituri ale persoanelor
fizice.

Impact
Creșterea gradului de solidaritate
socială, creșterea sumelor investite
de către populatie prin donații în
domenii de interes major, creșterea
gradului de asociativitate al
populației

Predictibilitate
1-5 ani. Modificările de acest
tip ale Codului Fiscal sunt în
general atașate ciclurilor
electorale.

Ministerul Finanțelor
Publice,
Parlamentari,
Agenția Natională de
Administrare Fiscală

Lipsesc instituțiile filantropice
autohtone realizate de către
persoane fizice cu venituri mari.
Pentru această categorie de
donatori facilitățile fiscale
acordate donațiilor joacă un rol
important.

Stimularea donațiilor mari, de peste 100
de salarii minime pe economie prin
deducerea lor din baza impozabilă în
limita a 10% din valoarea acesteia.

Apariția unor instituții filantropice și
a donatorilor individuali mari. În
țările unde aceștia există ei duc la
dublarea contribuțiilor făcute de
dontatorii individuali mici.

1-5 ani. Modificările de acest
tip ale Codului Fiscal sunt în
general atașate ciclurilor
electorale.

Ministerul Finanțelor
Publice,
Parlamentari,
Agenția Natională de
Administrare Fiscală

Cadrul legislativ curent nu este
stimulativ pentru IMM, avand in
vedere ca limita de 0.3% face
prevederea inoperantă din
cauza valorii foarte reduse.

Creșterea pragului de acordare a
creditului fiscal la 0.6% din cifra de
afaceri a sponsorilor agenți economici
fără a depăși 20% din impozitul datorat
pe profit.

1-5 ani. Modificările de acest
tip ale Codului Fiscal sunt în
general atașate ciclurilor
electorale.

Organizațiile
societății civile,
Ministerul Finanțelor
Publice,
Parlamentari,
Agenția Natională de
Administrare Fiscală

În România nu există în acest
moment nici o corelație de
acest tip, facilitățile fiscale fiind
acordate extrem de liberal.

Elaborarea, cu o consultare publica
largă, a unui mecanism de corelare a
facilităților fiscale acordate organizațiilor
și donatorilor cu utilizarea acestor
fonduri în interes public.

Prevederea ar putea genera
sporirea resurselor investite de IMM
în programe de implicare
comunitară locale și perceperea
acestora ca actori comunitari
valoroși
Maximizarea investiției făcută direct
sau indirect prin bugetul de stat prin
concentrarea sumelor către proiecte
ce vizează interesul public larg prin
intermediul unor organizații
transparente și eficiente

Ministerul Finanțelor
Publice, Agenția
Națională de
Administrare Fiscală

Deficiențe în aplicarea prvederii
2% din Codul Fiscal

Clarificarea unor aspecte insuficient
detaliate
Facilitarea depunerii formularului 200 și
230
Îmbunătățirea gradului de transparența
al aplicării procedurii.

Maximizarea gradului de utilizare al
prevederii, creșterea gradului de
satisfacție al contribuabililor

1 an

2-3 ani
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Analiza situației
Politica fiscala a activităților nonprofit și a organizațiilor asociate acestui domeniu (asociații, fundații, federații)
are un impact financiar major asupra viabilității financiare a acestui domeniu și, implicit, asupra eficacității
activităților acestui sector, prin extinderea și îmbunătățirea serviciilor și extinderea numărului de beneficiari.
La nivel internațional sunt reglementate două domenii majore:


Veniturile organizațiilor non-profit;



Tratamentul fiscal al contribuțiilor pentru veniturile organizațiilor non-profit (de ex. donații, sponsorizări,
contribuții).

În practica internațională există de cele mai multe ori o corelație între caracterul de utilitate publică al unei
entități non-profit și regimul fiscal al celor două domenii menționate anterior. În Europa Centrala și de Est,
Ungaria și Polonia au reglementari funcționale în acest sens.
Actele normative principale care reglementează acest domeniu sunt Codul Fiscal (Legea 571/2003) tratamentul fiscal și Legea Asociațiilor și Fundațiilor (Legea 246/2005 pentru aprobarea OG privind asociațiile
și fundațiile) - sursele de venit. În plus o serie de aspecte sunt reglementate prin Codul Civil al României
(Legea 287/2009) - darul manual, legatele.
Legislația românească privind veniturile organizațiilor non-profit este în general bine structurată și respectă
bunele practici din domeniu: sunt scutite de impozit principalele surse de venit ale sectorului non-profit. În plus,
în România, ca și într-o serie de țări central-est europene există o prevedere care permite contribuabililor
persoane fizice să direcționeze până la 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit. Contribuțiile făcute
sub forma de sponsorizare, în limitele legii nr.32/1994, a OG nr. 36/1998 şi a OUG nr.127/1999 şi a legii
371/2003 privind Codul Fiscal beneficiază și ele de un tratament fiscal favorabil, prin intermediul unui credit
fiscal în limita a 0.3% din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat.
Finanțările nerambursabile oferite de instituții specializate (organisme sau instituții finanțatoare, autorități
publice, fundații, organziații internaționale, etc) sunt și ele scutite de plata impozitului pe venit.
În ultimii cinci ani am asistat în general la o diversificare a surselor de venit ale organizațiilor non-profit, un rol
major jucând prevederea privind direcționarea a 2% din impozitul pe venit. Din 2009 și până acum, prin
intermediul Prevederii 2% au fost mobilizați peste 342 milioane lei, ea fiind folosită anual în medie de un milion
și jumătate de contribuabili, circa 20% dintre contribuabilii persoane fizice.
Chiar dacă în general cadrul legislativ al regimului fiscal al activităților non-profit poate fi considerat nerestrictiv, există în continuare o serie de aspecte a căror îmbunătățire ar avea un impact major nu numai
asupra organizațiilor non-profit în sine ci mai ales în domeniile de interes public în care acestea își desășoară
activitatea.
B. Îmbunătățiri necesare
Îmbunătățirile propuse vizează câteva arii majore:
1. Sistematizarea facilităților fiscale;
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2. Corelarea facilităților fiscale cu statusul organizațiilor care beneficiază de ele;
3. Aspecte operaționale și de procedură.
1. Sistematizarea facilităților fiscale
Acest domeniu se referă la facilitățile fiscale acordate entităților care fac contribuții de natură ne-economică
către entități non-profit.
a. Facilități fiscale pentru donatorii persoane fizice
România este una din puținele țări din Uniunea Europeană care nu are nici un fel de facilități fiscale pentru
donațiile sau contribuțiile realizare de către persoane fizice.
Propunere: Deducerea donațiilor și contribuțiilor în limita a 5% din venitul impozabil pentru toate categoriile de
venituri ale persoanelor fizice.
În România lipsesc instituțiile filantropice autohtone realizate de către persoane fizice cu venituri mari. Pentru
această categorie de donatori, facilitățile fiscale acordate donațiilor joacă un rol important.
Propunere: Stimularea donațiilor mari, de peste 100 de salarii minime pe economie prin deducerea lor din
baza impozabilă în limita a 10% din valoarea acesteia.
b. Facilități fiscale pentru sponsorizări din partea agenților economici
Atât companiile cât și sectorul neguvernamental percep pragul de 0.3% din cifra de afaceri a creditului fiscal
acordat sponsorizărilor ca pe o limitare.
Propunere: creșterea pragului de acordare a creditului fiscal la 0.6% din cifra de afaceri a sponsorilor agenți
economici fără a depăși 20% din impozitul datorat pe profit.

Aceste aspecte se pot reglementa prin amendamente ale Codului Fiscal si nu au un impact negativ net asupra
Bugetului de Stat. Acest nou mecanism, conform estimărilor noastre, ar atrage anual aproximativ 540 mil lei cu
un cost bugetar de numai 100 mil lei. Practic un leu contribuit de stat prin reducerea bazei impozabile ar
atrage alţi 5 lei pe care contribuabilul îi va dona din propriile resurse.
2. Corelarea facilităților fiscale cu statusul organizațiilor care beneficiază de ele
În marea majoritate a statelor Uniunii Europene (de ex. Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, Italia) unde
exista facilități fiscale pentru finanțarea activităților non-profit, acestea sunt corelate cu utilizarea fondurilor
astfel obținute/sau acordate de către donatori pentru activități în interesul general al comunității, îndreptate în
vederea respectării drepturilor sociale și democratice ale membrilor comunităților. Astfel se asigură faptul ca
un venit pierdut potențial de la bugetul de stat să fie totuși direcționat către domenii în care statul ar trebui
oricum să investească pentru asigurarea bunăstării cetățenilor și respectării drepturilor acestora. În România
nu există în acest moment nici o corelație de acest tip, facilitățile fiscale fiind acordate extrem de liberal.
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Propunere: elaborarea, cu o consultare publica largă, a unui mecanism de corelare a facilităților fiscale
acordate organizațiilor și donatorilor cu utilizarea acestor fonduri în interes public.
3. Aspecte operaționale și de procedură
Principalele domenii de îmbunătățire se referă la aplicarea prevederii legată de direcționarea a 2% din
impozitul pe venit al persoanelor fizice către o entitate non-profit:


Includerea pe formular 200 si 230 a unei casete de bifat prin care contribuabilul să-şi dea acordul ca
organizaţia să aibă acces la datele sale cu caracter personal. Organizaţia care doreşte să-şi asume
acest rol se poate înregistra ca operator de date cu caracter personal;



Reformularea indicaţiilor de completare prin oferirea posibilităţii contribuabilului de a adopta orice stil
de a completa formularul, atâta timp cât prin semnătura sa autentifică datele care apar pe respectivul
formular;



Depunerea formularelor - În cazul în care contribuabilul este de acord cu prelucrearea datelor sale
personale, depunerea să se poată face și de către organizația beneficiară;



Introducerea in formularul 230 a unui cod de bare pe un formular .pdf inteligent ca in cazul formularului
100, simplificând astfel procesul de validare a formularului;



Pentru a rezolva acele situaţii în care formularele nu sunt validate, dar acest lucru nu-i este comunicat
contribuabilului, dând naştere astfel unor situaţii conflictuale la nivelul contribuabililor sau entităţilor
nonprofit recipiente, sugerăm clarificarea, în spiritul şi litera articolului 9 din codul de procedură fiscală ,
a modalităţii de anunţare a contribuabilului atunci când formularul este sau nu prelucrat.
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4. Justiție și politici anticorupție
Capitol coordonat de către

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri

Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predictibilitate

34

1 – minim un an,
5- maxim 5 ani
Acţiuni pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie
Asigurarea
accesului
online
gratuit la legislația națională

Crearea portalului N-Lex, gestionat de Ministerul de Justiție.

3 ani

Acces electronic la justiţie şi la
jurisprudenţă

Identificarea finanţării (parteneriat public-privat) şi executarea proiectului Sistemului informatic integrat de acces
electronic la justitie (SIIAEJ), aflat în stadiul de prefezabilitate, ce va permite justiţiabililor şi profesioniştilor din justiţie să
depună la dosar şi să consulte documentele dosarului în format electronic.

5 ani

Operaţionalizarea accesului la toate hotărârile judecătoreşti în format complet şi cu facilităţi de căutare (prin sistemele
ECRIS şi JURINDEX).
Acţiuni pentru asigurarea unei durate rezonabile a proceselor
Evaluarea impactului
reglementărilor

Îmbunătăţirea procesului de consultare publică şi de analiză a impactului reglementărilor anterior adoptării legislaţiei,
restrângerea numărului de ordonanţe de urgenţă şi creşterea capacităţii unităţilor de politici publice ar putea conduce la
ameliorarea problemei calităţii legislaţiei şi implicit la reducerea numărului de dosare. În privinţa administraţiei publice, se
impune introducerea unui indicator privind numărul de procese şi dosare generate anual de autorităţile şi instituţiile
publice.

1 an

Introducerea pilot a obligativităţii
utilizării medierii în anumite tipuri
de cauze, până la un anumit
cuantum

Medierea poate reprezenta o soluţie pentru degrevarea de dosare a instanţelor

3 ani

Acţiuni pentru asigurarea unui act de justiţie echitabil şi de calitate
Adoptarea unei strategii revizuite
de dezvoltare a justiţiei ca serviciu
public, care să cuprindă
34

Monitorizarea implementării planului de acţiune aferent Strategiei

1 an

Prin predictibilitate înţelegem perioada de timp necesară pentru punerea în aplicare a schimbării propuse.
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principalele obiective şi direcţii de
acţiune pentru modernizarea
funcţionării sistemului judiciar
Acţiuni pentru asigurarea transparenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar
Asigurarea accesului publicului la
dosare și tranziția către o justiție
deschisă

Limitarea accesului la dosare doar în cazurile în care este încălcat dreptul la viață intimă, familială și privată, când este
vorba de informații sensibile sau clasificate, având în vedere că ședințele de judecată sunt publice.

2 ani

Acţiuni pentru asigurarea unui echilibru între independenţă şi răspundere a magistraţilor
Reglementarea accesului
neîngradit al judecătorilor la
informaţii clasificate

Sistemul actual permite existenţa unor judecători de rand I şi unii de rang II în funcţie de dobândirea unui certificat de
securitate sau autorizaţie de acces la informatii clasificate. Modificarea legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, conform Strategiei de întărire a integrităţii în justiţie 2011-2016 aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii.
Scoaterea din cuprinsul legii a instituției secretului de serviciu, având în vedere că rațiunea clasificării informațiilor rezidă
în protejarea securității naționale, iar clasificarea secret de serviciu se face în vederea protejării intereselor persoanelor
juridice de drept public sau privat. România ar putea prelua modelul Bulgariei care a acordat acces la informaţii
clasificate judecătorilor şi procurorilor în relaţie cu dosarele pe care le instrumentează, fără derularea unor proceduri
prealabile de verificare şi obţinere a unor certificate.

1 an

Acţiuni pentru prevenirea corupţiei
Prevenirea corupţiei în sectorul
privat

Stimularea dezvoltării de politici de etică şi conformitate în cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi a sectorului de
35
afaceri. Convenţia ONU împotriva corupţiei stabileşte la art. 12 obligaţia statelor semnatare de a „promova elaborarea
de norme şi proceduri pentru apărarea integrităţii instituţiilor private vizate, inclusiv coduri de conduită pentru ca
intreprinderile şi toate profesiile interesate să-şi exercite activităţile în mod corect, onorabil şi adecvat, pentru a preveni
conflictele de interese şi pentru a încuraja aplicarea bunelor practici comerciale de către întreprinderi între ele, precum şi
în relaţiile lor contractuale cu statul”. România poate crea stimulente pentru dezvoltarea sistemelor de etică şi
conformitate prin condiţionarea accesului societăţilor comerciale la licitaţiile publice cu o valoare estimată de peste 5
milioane de euro de implementarea unui sistem de conformitate.

2 ani

Adoptarea de către Parlamentul
României a unui cod intern de
etică şi integritate, după modelul
Codului de Conduită al
Parlamentului European şi a celor
şapte principii în viaţa publică
stabilite de Comitetul de

Un asemenea cod ar creşte responsabilitatea membrilor Parlamentului în faţa cetăţenilor şi ar putea detalia criteriile pe
baza cărora Parlamentul poate cere urmărirea penală în cazul miniştrilor.

1 an

35

Ratificată de România prin Legea nr. 365/2004
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Standarde în viaţa publică din
Marea Britanie
Asumarea unui Cod pentru
integritate

Care să ordoneze toate reglementările existente în dreptul administrativ, inclusiv sistemul de etică în sectorul public

5 ani

Strategia Naţională Anticorupţie
2012-2015

Monitorizarea implementării Strategiei pentru reducerea percepţiei corupţiei la nivelul mediei europene.

4 ani

Accesul la informatii in format
open data (date publice
deschise). Datele publice
deschise sunt acele date produse
sau deţinute de către autorităţile
publice, care sunt puse la
dispoziţia cetăţenilor în mod
gratuit, liber de accesat, reutilizat
şi redistribuit.

Implementarea măsurilor asumate pentru anul 2012 în planul de acțiune și stabilirea clară a atribuțiilor fiecărei instituții
responsabile de realizarea acestuia. Monitorizarea implementării planului de acţiune asumat de România prin
36
„Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă” . Continuarea consultărilor cu societatea civilă și mediul de afaceri în
vederea stabilirii priorităților pentru viitor.

Măsuri consistente de prevenire a corupţiei, precum asigurarea funcţionalităţii sistemului disciplinar şi de etică în
instituţiile publice, asigurarea protecţiei efective a averizorilor de integritate.
3-5 ani

Acţiuni pentru combaterea corupţiei
Dezvoltarea unui sistem integrat de
monitorizare a sesizărilor privind corupţia

Stimularea cetăţenilor şi a companiilor să raporteze incidentele de mită sau corupţie

3 ani

Recuperarea prejudiciilor cauzate prin
infractiuni, in special cele de corupţie

Transpunerea şi monitorizarea implementării directivelor europene privind confiscarea extinsă şi confiscarea de
la terţi, precum şi a Convenţiei ONU împotriva corupţiei

2 ani

Statistici complete privind cuantumul prejudiciilor, măsurile asiguratorii dispuse, rata de confiscare a produselor
infracţiunilor de corupţie şi cuantumul despăgubirilor civile admise, gradul de confiscare efectiv realizat de
Ministerul Finantelor Publice, rata de recuperare efectivă a prejudiciilor.

36

http://www.sgg.ro/docs/File/SGG/memorandum-ogp.pdf
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Analiza situației
Cetăţenii au încredere scăzută în justiţie

37

şi percep corupţia drept problema principală la nivelul societăţii,
38

manifestându-se la toate nivelurile ierarhice şi în majoritatea domeniilor de activitate . Astfel, 58,7% dintre
cetăţenii semnalează durata prea mare a proceselor, 80% consideră că justiţia este inaccesibilă din punct de
vedere al costurilor pe care le implică (taxe judiciare, costuri cu avocaţii, expertize etc), 63,5% reclamă slaba
39

organizare a sistemului judiciar sau dezinteresul faţă de justiţiabili . În acelaşi timp, în privinţa experienţei
directe a cetăţenilor cu fenomenul corupţiei, 31% dintre români au declarat că li s-a cerut mită în ultimul an

40

41

iar 19,6 % au recunoscut că au fost nevoiţi să dea mită pentru a li se rezolva problemele .
Percepţia cetăţenilor este confirmată şi de analizele realizate la nivel internaţional. Indexul WJP 2011 privind
42

statul de drept apreciază cu un scor de 0,56 din 1 maxim posibil accesul la justiţie în România . Indicele de
percepţie a corupţiei al Transparency International

43

clasează România pe locul 75 din 183 de state analizate,

cu un scor de 3,6 puncte din 10. Conform, Barometrul Global al Corupţiei 2010, partidele politice şi
parlamentul sunt considerate instituţiile cele mai afectate de corupţie în România, urmate de justiţie, poliţie şi
funcţionari publici. Indicele asupra Mediului de Afaceri şi Performanţelor Investiţionale (BEEPS) identifică
corupţia din România ca o problemă majoră în a face afaceri.
Având în vedere aceste date, România a ratificat mai multe convenţii anti-corupţie, fiind parte din mai multe
mecanisme de cooperare internaţională în domeniul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei. Astfel, România a
ratificat Convenţia ONU împotriva corupţiei, Convenţia civilă privind corupţia şi Convenţia penală privind
corupţia. România este parte a Grupului de State Împotriva Corupţiei (GRECO), a Iniţiativei Regionale
Anticorupţie (RAI), participă în cadrul Mecanismului de evaluare a implementării Convenţiei ONU împotriva
corupţiei şi se află sub monitorizarea Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare
44

(MCV) . Şi în plan intern, România a adoptat mai multe strategii de reformă: Strategia de reformă a sistemului
judiciar, Strategia de întărire a integrităţii în justiţie 2011-2016, Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015,
Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor de prevenire a corupţie 2011-2013. Deşi cadrul normativ în
domeniu este compatibil cu standardele internaţionale, punere efectiva în aplicare a normelor legale de către
sistemul judiciar si administrativ se dovedeşte a fi un proces anevoios şi de lungă durată ce necesită incluisv
implicarea societăţii civile.
Organizaţiile neguvernamentale din România au contribuit în procesul de reformă a justiţiei şi promovare a
integrităţii prin participarea la elaborarea strategiilor şi proiectelor de lege din domeniu, implicarea şi
37

Conform analizei cuprinse în Strategia de Întărire a integrităţii în justiţie 2011-2016, adoptată de Consiliul
Superior al Magistraturii in 22.11.2011, „încrederea populaţiei în justiţia din România se situează între 20% şi
28%”. Conform sondajului IRES din 2012, 30% dintre români au declarat că au încredere multă şi foarte multă
în justiţie.
38
„Nouă din zece persoane apreciază că nivelul corupţiei din România este ridicat sau foarte ridicat” - Studiu
privind corupţia în administraţia publică, raport comprehensiv, 2012.
39
Conform sondajelor: „Încrederea în justiţie: Cum ar vrea românii să fie legiferate procedurile civile şi penale”,
2009 (Transparency International Romania şi IMAS); Sistemul judiciar din România - raport final justiţiabili
2009 (Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi Totem Communication).
40
Special Eurobarometer 374: Corruption, februarie 2012, p. 61
41
Evaluare şi suportul politicilor publice în România prin intermediul unui sondaj sociologic panel, raport
comparativ 2009-2011, Secretariatul General al Guvernului, Direcţia pentru Strategii Guvernamentale, p 104.
42
Cele mai mici scoruri fiind înregistrate la criteriile durata proceselor şi punerea în aplicare a hotărârilor
judecătoreşti.
43
Transparency International Romania, O naţiune împovărată de corupţie, comunicat de presă, 01.12.2011
44
Decizia Comisiei C (2006) 6569 final
40
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responsabilizarea cetăţenilor şi tinerilor împotriva corupţiei, informarea şi consultarea anticorupţie la nivel local,
monitorizarea acţiunilor autorităţilor publice. Proiectele ONGurilor au vizat domenii precum diagnoza
participativă a corupţiei, sistemul de etică în administraţia publică, prevenirea şi sancţionarea conflictelor de
interese, a incompatibilităţilor şi a averilor nejustificate, protecţia avertizorilor de integritate, confiscarea
45

extinsă .
Analiza situaţiei în Justiţie
Deşi nu există o abordare unitară asupra analizei performanţei sistemului judiciar, pot fi identificate câteva
domenii de interes pentru cetăţeni: accesul liber la justiţie, durata rezonabilă a proceselor, asigurarea unui act
de justiţie echitabil şi de calitate, transparenţa şi predictibilitatea sistemului, asigurarea unui echilibru între
independenţă şi răspundere.
- Accesul neîngradit la justiţie rămâne un deziderat în ciuda existenţei unei legislaţii privind ajutorul public
judiciar în materie civilă şi penală, în condiţiile în care 43,5% din cetăţenii implicaţi în procese declară că nu
cunosc faptul că, în anumite condiţii, pot solicita acordarea ajutorului public judiciar. În anul 2011, au fost
formulate un număr de 16.795 de cereri de acordare a ajutorului public judiciar, fiind admise un număr de
11.030 dintre acestea (aprox. 65%). Se impune o analiza detaliată a cauzelor respingerii cererilor de acordare
a ajutorului public, a cuantumului ajutoarelor publice acordate şi a obiectului acestor cereri.
- În ultimii 3 ani, au fost adoptate în România patru noi coduri juridice: codul penal şi de procedură penală,
codul civil şi de procedură civilă. Adoptarea acestor coduri a fost marcata de lipsa unor studii de impact şi a
unui proces de consultare inclusiv,

46

ceea ce a condus la modificarea acestora înaintea întrării lor în vigoare.

Impactul efectiv pe care aceste coduri îl vor avea asupra sistemului de justiţie rămâne o temă importantă de
monitorizare pentru societatea civilă.
- Educaţia juridică a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, este în continuare insuficientă. Raportul Sojust 2006
semnala că majoritatea adolescenţilor nu identifică nicio diferenţa elementară dintre un drept şi o obligaţie, sau
nu ştiu să facă diferenţa dintre judecător şi procuror.
- Durata proceselor civile şi penale

47

este în unele cazuri foarte mare în comparaţie cu aşteptările cetăţenilor
48

(92% dintre repondenţi consideră că durata acceptabilă pentru un proces este de până la un an de zile ) şi cu
49

standardele internaţionale (jurisprudenţa Curţii Internaţionale a Drepturilor Omului - CEDO ). Totuşi, “fiecare
cauza trebuie tratată sparat” iar durata proceselor trebuie evaluată prin raportare la data primului act de
sesizare a instanţei de fond sau a parchetului. În evaluarea duratei unui proces trebuie tinut cont de
complexitatea cazului, atitudinea părţilor (acesta poate imprima o durată excesivă procesului prin
neprezentare, abuz de drept, sustragere etc), comportamentul autorităţilor publice (acestea pot întârzia
furnizarea unor documente, probe, pot fi aglomerate cu dosare, pot să nu dispună de săli de judecată sau de
personal îndestulător, pot să nu aibă resurse bugetare pentru citaţii sau alte acte de procedură etc), efectul
45

ONG-urile au actionat de multe ori în parteneriat dezvoltând platforme şi coaliţii pentru a îi determina pe
decidenţii politici să adopte sau să aplice măsuri de reformă. Astfel de coaliţii au fost Alianţa pentru o Justiţie
Europeană în România, Alianţa pentru o Românie Curată, Alianţa pentru Statul de Drept, Centrul Naţional de
voluntariat pentru Integritate, Coaliţia Opriţi Codurile, Iniţiativa pentru o Justiţie Curată, platforma Erupţie
Anticorupţie etc.
46
Probleme semnalate de coaliţia de organizaţii neguvernmentale „Opriţi codurile!”.
47
Majoritatea dosarelor sunt soluţionate într-un interval de timp mai mic de 6 luni, pe grad de jurisdicţie iar 4%
din totalul cauzelor au fost soluţionate în termen mai mare de 1 an. Există totuşi şi 586 de dosare mai vechi de
10 ani (Raport privind starea justiţiei 2011).
48
„Încrederea în justiţie: Cum ar vrea românii să fie legiferate procedurile civile şi penale”, 2009 (Transparency
International Romania şi IMAS).
49
Raportul fi descărcat de la adresa: www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/delais/Calvez_en.pdf
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întârzierilor asupra drepturilor omului (există cauze prioritare a căror durată excesivă aduce atingere
drepturilor omului), alte circumstanţe generale ale cauzei (ex. durate de inactivitate, concedii).
- Sistemul judiciar este supraîncărcat de dosare (3,191,290 de dosare

50

pe rolul instanţelor şi 1,656,130 de

51

dosare pe rolul parchetelor ) şi din cauza legislaţiei contradictorii şi incoerente sau din cauza capacităţii
administrative scăzute a administraţiei publice în a soluţiona problemele cetăţenilor.
- Medierea nu contribuie la degravarea sistemului, continând să fie rar utilizată ca metodă alternativă de
rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă (1525 medieri în timpul proceselor şi două medieri în timpul cercetării
52

penale, în anul 2011 ).
- Neexecutare hotărârilor judecătoreşti este o problema sistemica ce atrage anual condamnări ale României la
CEDO (16 condamnări în anul 2011 au privit acest aspect). Potrivit datelor CEDO pentru anul 2011, România
era pe locul 4 după numărul cauzelor aflate pe rolul Curţii, cu 8,1% (12.300 de cauze) din totalul plângerilor. În
2011, dintre cele 58 de hotărâri pronunţate de CEDO împotriva României, 22 au privit încălcarea dreptului la
un proces echitabil (art. 6 din Convenţie).
- Reforma sistemului de evaluare profesională a magistraţilor şi formare profesională continuă a acestora se
află în impas

53

în condiţiile în care există necesitatea elaborării unor criterii de evaluare a sistemului judiciar ca

54

întreg , pornind de la premisa că justiţia este o putere în stat dar şi un serviciu public. În acest context trebuie
subliniat că, deşi a fost elaborată încă din anul 2010, Strategia de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public nu a
fost adoptată formal.
- - Sistemul judiciar are nevoie de resurse umane suficiente şi bine pregătite, mai ales având în vedere
intrarea în vigoare a noilor coduri, dar numărul de magistraţi este insuficient în raport cu numărul de dosare
55

ceea ce influenţează negativ calitatea actului de justiţie . Societatea civilă se poate implica în monitorizarea
56

noii strategii de resurse umane pentru sistemul judiciar .
- Sistemul judiciar are în continuare probleme de predictibilitate, practica neunitară fiind una dintre situaţiile ce
au fost sesizate Inspecţiei Judiciare de către cetăţeni. Dispunerea de soluţii diferite în cauze similare este de
natură să diminueze încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar şi să alimenteze percepţia publică a corupţiei
generalizate.
- Predictibilitatea sistemului judiciar este afectată şi de opacitatea instituţională şi accesul restrâns la date
publice (ghiduri de individualizare a pedepselor, accesul la informaţii statistice relevante, publicarea integrală a
hotărârilor judecătoreşti, accesul electronic la informaţii). Paradoxal, cu precădere în ultimii 5 ani, se scurg
permanent către mass-media date nepublice, precum înregistrări audio-video sau stenogramele acestora din
dosarele de corupţie sau crimă organizată aflate în cercetare, cu scopul de a manipula opinia publică
împotriva unor persoane publice sau instituţii dar fără ca Inspecţia Judiciară să identifice vreo persoană
responsabilă de aceste scurgeri de informaţii. Această practică a tele-justiţiei are efecte nocive profunde
asupra societăţii, alimentând în fapt neîncrederea în justiţie şi în statul de drept.

50

Consiliul Superior al Magistraturii, Raport privind starea justiţiei 2011, p. 6
Ministerul Public – Raport de activitate 2011, p. 12
52
Consiliul Superior al Magistraturii, Raport privind starea justiţiei 2011, p. 131
53
99,8 la sută din magistraţi au obţinut calificativul «foarte bine», declaraţie preşedinte CSM în anul 2010
54
Institutul pentru politici publice, „Indicatori de performanţă – un pas înainte pentru o justiţie (mai) eficientă”,
2008
55
Gradul de încărcare pe judecător de judecătorie este de 1101 dosare pe an iar pe procuror de pe lângă
judecătorie este de 1347 dosare pe an.
56
Hotărârea CSM nr. 96/2012.
51
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- În anul 2011, a fost extinsa sfera abaterilor disciplinare în cazul magistraţilor în scopul de a se asigura o
răspundere eficientă a acestora pentru erorile judiciare comise. Totuşi, modificările au fost controversate iar
monitorizări independente sunt necesare pentru a evalua în ce măsură noua reglementare asigură în practică
un echilibru just între principiul răspunderii şi cel al independenţei în pronunţarea hotărârilor şi adoptarea
soluţiilor.
- Sistemul de acces al procurorilor şi judecătorilor la informaţii clasificate este netransparent, excesiv şi
neunitar ceea ce poate conduce la situaţii abuzive sau la încălcarea principiului repartizării aleatorii a dosarelor
sau a independenţei justiţiei. Toți judecătorii ar trebui să aibă acces la documentele clasificate secret de
serviciu, pentru a putea analiza necesitatea clasificării în raport cu valorile protejate și interesul public.
Clasificarea secret de serviciu nu a fost instituită pentru protejarea securității naționale, ci pentru a nu
prejudicia persoanele juridice de drept public sau privat, clasificarea fiind realizată în mod discreționar de
conducătorul instituției publice. În consecință, având în vedere practica neunitară a instanțelor și posibilitatea
clasificării abuzive a unor informații de interes public, este necesar accesul judecătorilor la informațiile astfel
clasificate, independent de deținerea unui certificat ORNISS și publicarea ghidurilor care stau la baza
clasificării corecte a informațiilor de către fiecare instituție publică.
Analiza situaţiei privind lupta împotriva corupţiei
Principalele zone de vulnerabilitate la corupţie în cadrul sistemului public privesc modalitatea de adoptare a
procedurilor şi legilor, practica administrativă neunitară, politizarea funcţiei publice, gestionarea mijloacelor
financiare, achiziţiile publice, privatizările şi lichidările, acordarea de drepturi, autorizaţii şi licenţe,
managementul proprietăţii publice, precum şi punerea în aplicare a legii (control, supraveghere sau aplicare de
sancţiuni). Vulnerabilitatea la corupţie se manifestă şi în sectorul privat, mai ales în domeniul contractelor şi
achiziţiilor.
- Pentru a răspunde acestor vulnerabilităţi principale, România a adoptat Strategia Naţională Anticorupţie
2012-2015 care pune accent pe responsabilizarea conducătorilor instituţiilor publice pentru asigurarea
integrităţii în cadrul organizaţional, incidentele de integritate putând indica un management defectuos. Deşi
Parlamentul României a adoptat o declaraţie în sprijinul implementării noii Strategii Naţionale Anticorupţie
2012-2015, sunt necesare în continuare eforturi pentru consolidarea integrităţii în rândul membrilor
Parlamentului.
- România a adoptat un întreg set de instrumente pentru asigurarea integrităţii şi combaterea corupţiei atât pe
palierul legislativ şi cât şi instituţional, în acord cu cele mai bune practici internaţionale.
- În domeniul prevenirii corupţiei, România a instituit instrumente privind protecţia avertizorilor de integritate,
coduri de conduită si consiliere etică, a reglementat conflictele de interese, incompatibilităţile, pantouflage, a
dezvoltat un sistem disciplinar şi de control intern, a adoptat proceduri privind transparenţă decizională,
accesul la informaţiile de interes public, aprobarea tacită etc. Majoritatea acestor politici publice de prevenire a
corupţiei au rămas neaplicate iar Strategia Naţională Anticorupţie pentru sectoarele vulnerabile şi administraţia
57

publică locală 2008-2010 nu a produs rezultatele aşteptate . În plus faţă de aceste politici publice de
prevenire a corupţiei Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 prevede şi creșterea transparenței
instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise. Cu toate acestea, planul
sectorial de acțiune pentru implementarea strategiei, aprobat prin Ordinul nr. 174/2012, nu cuprinde nicio
57

Constantin Palicarsky, Drago Kos - Raport de evaluare privind implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2005-2007 şi a Strategiei Naţionale Anticorupţie privind Sectoarele Vulnerabile şi Administraţia
Publică Locală pe perioada 2008 2010 în România.
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măsură concretă în vederea punerii informațiilor de interes public la dispoziția cetățeanului, în format deschis
și sub o licență deschisă.
- În domeniul combaterii corupţiei, România a adoptat legislaţie penală acoperitoare, legislaţie privind
confiscarea averilor nejustificate şi a înfiinţat trei agenţii anticorupţie: Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia
Generală Anticorupţie şi Agenţia Naţională de Integritate.
- Capacitatea agenţiilor anticorupţie s-a îmbunătăţit în ultimii ani, mai ales prin reformele propuse în cadrul
Mecanismului de Cooperare şi Verificare dintre România şi Comisia Europeană. Ca urmare a îmbunătăţirii
capacităţii de investigaţie, numărul de persoane trimise în judecată pentru corupţie de către Direcţia Naţională
Anticorupţie (DNA) s-a dublat în perioada 2003-2012, de la 548 la 1091 persoane. Aproape dublu este şi
numărul persoanelor condamnate definitiv pentru corupţie, de la 165 de persoane în 2003 la 298 de persoane
în 2012. Numărul de dosare de mare corupţie a crescut în această perioadă. Între 2003 şi 2011 s-a menţinut
profilul celor trimişi în judecată pentru corupţie, şi anume persoane cu funcţii importante. Dacă în 2003, dintre
cei 548 de inculpaţi trimişi în judecată, 352 aveau funcţii de conducere, de control ori alte funcţii importante, în
2011, dintre cei 1091 de inculpaţi trimişi în judecată, 536 persoane au ocupat funcții de conducere, control,
demnități publice ori alte funcții importante. În perioada 2003-2011 au fost condamnate definitiv pentru corupţie
58

1264 de persoane iar 250 de persoane au fost achitate .
- De asemenea, rezultatele Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) şi ale Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI)
s-au îmbunătăţit. DGA a desfăşurat în 2011 acţiuni anticorupţie de amploare la nivelul frontierei de stat nonUE
iar ANI a obţinut confiscarea definitivă a averii nejustificate în patru cazuri.
- Creşterea capacităţii instituţiilor anticorupţie nu s-a reflectat însă şi în schimbarea percepţiei privind corupţia
sau în restrângerea efectivă a fenomenului.
- Agenţia Naţională de Integritate a depăşit în unele cazuri atitudinea profesionistă exercitând acţiuni de
59

60

intimidare la adresa reprezentanţilor societăţii civile , sau gestionând nelegal resursele publice .
- Sistemul penal este unul centrat pe obţinerea de condamnări la închisoare în detrimentul recuperării
prejudiciilor din corupţie. Legislaţia privind recuperarea prejudiciilor şi confiscarea nu este armonizată cu cele
mai bune practici europene, mai ales în ceea ce priveşte confiscare de la terţi şi reutilizarea bunurilor
confiscate în cadrul unor proiecte sociale. Deşi Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare
pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni de la Ministerul Justiţiei a început un proces de
centralizare a datelor privind recuperarea efectivă a prejudiciilor, informaţiile statistice disponibile public sunt
insuficiente, existând îngrijorări cu privire la capacitatea Ministerului Finanţelor Publice dar şi a victimelor
infracţiunilor (de obicei autorităţi sau instituţii publice) de a pune în executare hotărârile judecătoreşti de
confiscare sau de acordare a despăgubirilor civile. În anul 2011, la nivel naţional, a fost instituit sechestru
asigurator pentru bunuri în valoare de 234 milioane euro, instanţele au dispus confiscarea a 4,7 milioane de
euro dar sumele efectiv confiscate s-au ridicat la valoarea de 340,000 de euro. În privinţa infracţiunilor de
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Rapoartele anuale ale PNA/DNA 2003-2012.
Sesizările şi solicitările neîntemeiate ale Agenţiei Naţionale de Integritate împotriva reprezentantului
societăţii civile în Consiliul Naţional de Integritate.
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Decizia ICCJ numărul 5047/17 noiembrie 2010 prin care se respinge contestaţia Agenţiei Naţionale de
Integritate (ANI) împotriva auditului financiar al contului de execuţie şi al bilanţului contabil pe anul 2008 al ANI
realizat de Curtea de Conturi.
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corupţie, tot in 2011, DNA a instituit sechestru asigurator pentru bunuri în valoare de 167 milioane de euro,
61

instanţele au dispus confiscarea a doar 320,000 euro, neexistând date despre sumele efectiv confiscate .
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Technical Report accompanying Report from the commission to the european parliament and the council on
Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism {COM(2012) 410 final}
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5.Solidaritate internațională
Capitol coordonat de către Federația Organizațiilor
pentru Dezvoltare din România (FOND)
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri

Public tinta
Actorii
guvernamentali

Problema
Strategia nationala privind cooperarea
pentru dezvoltare nu mai corespunde
prioritatilor nationale si internationale

Actorii
guvernamentali

Inexistenta unei programari bugetare
anuale si multianuale pentru politica de
cooperare pentru dezvoltare, fapt ce se
traduce prin actiuni ad-hoc, fara viziune
strategica

Actiune propusa
Revizuirea strategiei, pe baza
recomandărilor din partea societăţii civile şi
a ţărilor partenere (având indicatori şi
rezultate de impact)
Realizarea unui proces de programare
bugetara, proportionala cu actiunile si
angajamentele Romaniei in domeniu si cu
nevoile de dezvoltare ale capacitatii interne
Consultarea cu societatea civila cu privire la
programarea PCD
Realizarea de documente strategice pentru
Republica Moldova, care sa includa un
program solid dedicat societatii civile si
proiectelor in parteneriat.

Actorii
guvernamentali

Actorii
guvernamentali
si societatea
civila

Actorii
guvernamentali

Impact
Noul cadru legislativ va permite o mai buna
masurare a performantelor Romaniei in materie de
cooperare pentru dezvoltare, dar si o mai buna
programare (strategica si bugetara) multianuală
Bugetul destinat PCD nu va mai depinde de
priorităţile şi interesele politice, ci de nevoile
beneficiarilor.

Predictibilitate
6 luni - 1 an

1-2 ani

În plan naţional, îmbunătăţirea coordonarării între
ministerele de linie va face ca acţiunile întreprinse
în sfera PCD să fie mai consistente, iar PCD să
aibă un impact mai mare la nivelul politicii externe
a României.
România îşi va consolida profilul de stat donator şi
va putea dezvolta parteneriate strategice (cu
impact pozitiv în plan economic şi comercial)

Rotatia cadrelor din MAE, precum si
numarul scazut de persoane care
lucreaza in unitatea ODA conduc la lipsa
continuitatii demersurilor PCD si
consolidarii rezultatelor obtinute
Acordarea ajutorului umanitar din partea
Romaniei a venit cu intarziere atunci
cand acesta a fost necesar, cauza
principal fiind lipsa de coordonare între
Guvern şi societatea civilă

Infiintarea unei unitati speciale de
programare, selectie si monitorizare a
proiectelor de dezvoltare trebuie creata
pentru a garanta o actiune eficienta a
Romaniei pe plan international.
Participarea actorilor specializati din randul
societatii civile din Romania in planificarea,
coordonarea si implementarea actiunilor din
sfera ajutorului umanitar
O mai bună comunicare şi coordonare între
Guvern şi ONG

Posibilitatea integrarii PDC in strategia de relatii
externe a Romaniei, o mai buna colaborare la nivel
de minister(e) si cu actorii terti

2 ani

Prezenta romaneasca mai vizibila in cadrul
actiunilor internationale de raspuns la situatii de
urgenta.

1 an

Romania atrage putine fonduri de la nivel
European intrucat organizatiile societatii
civile cu experienta si potential in actiuni
de cooperare pentru dezvoltare nu
beneficiaza de co-finanţare din partea
statului pentru proiectele implementate.

Lansarea de programe de finantare pentru
ONG precum si instrumente de co-finantare
a proiectelor cu fonduri UE.

Creşterea numărului de proiecte derulate de ONG,
a capacităţii naţionale şi îmbunătăţirea imaginii
României

6 luni -1 an
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Analiza situației
Politica de Cooperare pentru Dezvoltare (PCD) merită o atenție sporită în contextul politicii externe a României.
PCD are un potențial incă neexplorat de a răspunde principalelor priorități de politică externă: consolidarea
profilului României în cadrul Uniunii Europene, dar şi în alte zone (regiunea Mării Negre, etc…), aprofundarea
şi eficientizarea parteneriatelor României, inregistrarea de rezultate consolidate în materie de diplomaţie
economică, o acţiune pragmatică în planul securităţii globale şi al multilateralismului, acordarea atenţiei
cuvenite românilor din străinătate si promovarea imaginii României la nivel internaţional.
PCD vizează acordarea de asistență statelor în curs de dezvoltare incluse pe lista Comitetului de Asistență
pentru Dezvoltare al Organizației de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), fiind o politică a Uniunii
62

Europene complementară cu politicile naționale . Ca membru al UE, România a aderat și la o serie de
angajamente internaţionale ce decurg din acest statut – alocarea unui procent de 0,33% din Venitul Național
Brut (VNB) până în 2015 ca Asistență Oficială pentru Dezvoltare. Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD)
constituie cel mai important instrument prin care ţările membre ale Uniunii Europene (si nu numai) contribuie la
dezvoltarea ţărilor mai sărace ale lumii. Politica de cooperare pentru dezvoltare contribuie la dezvoltarea
relaţiilor şi parteneriatelor cu ţările mai puţin dezvoltate, fapt ce poate genera avantaje economice, comerciale,
politice şi sociale.
Mai mult decât atât, România are premisele unei bune colaborări cu ţări din Africa, Asia şi America Latină.
Astfel, dacă la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, România avea relaţii diplomatice cu o singură ţară din
Africa, respectiv din Asia, şi cu doar două din America Latină, în 1960 această situaţie s-a schimbat radical.
România şi-a extins relaţiile cu statele în curs de dezvoltare, astfel că până în anul 1974 România avea relaţii
63

diplomatice cu nu mai puţin de 39 de ţări din Africa, 32 din America Latină şi 16 state din Asia . Pe această
bază, România şi-a consolidat atât poziţia de partener comercial şi dezvoltă companii de comerţ cu capital
românesc, dar mai ales imaginea în plan global.
La momentul actual, PCD se regăsește mai mult la nivel de discurs – spre exemplu, programele de
Guvernare

64

din 2011 și 2012 au fost menționate în capitolul de politică externă obiective precum revitalizarea

relațiilor cu Africa de Nord, Orientul Mijlociu, dezvoltarea relațiilor tradiționale cu țările emergente, continuarea
oferirii de asistență către Republica Moldova din Fondul de Asistență pentru Dezvoltare, punând accentul și pe
regiunea Mării Negre ca un spațiu european de importanță strategică. În practică însa, la 5 ani de când
România a devenit stat donator, nu există un sistem de planificare strategică și un management coerent al
acestei politici. Relațiile instituționale între coordonatorul național al politicii de cooperare pentru dezvoltare –
Ministerul Afacerilor Externe și restul ministerelor de linie sunt incă incoerente. Politica de cooperare pentru
dezvoltare nu constituie o prioritate pentru programele şi planurile de acţiunile ale ministerelor astfel că cele
mai multe activităţi derulate au mai mult un caracter punctual și nu urmează o direcție strategică. Spre
exemplu, există o comunicare deficitară între Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului– cel care coordonează programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar
62

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, C 83/47.
63
Mirela Oprea, Rodica Novac, E rândul nostru să ajutăm – România şi cooperarea pentru dezvoltare
internaţională, disponibil la http://www.fondromania.org/library/lucrare.pdf.
64
Capitolul 21 – Politica externa din cadrul Programului de Guvernare 2009-2012, Capitolul 22 – Diplomatie si
afaceri externe din cadrul Programului de Guvernare 2012.
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nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

65

Este cea mai

mare sumă acordată ca şi AOD de către România, dar care riscă să nu ajungă acolo unde este cu adevărat
nevoie de sprijin. În lipsa unei coordonări instituţionale, şansele ca România sa fie cu adevărat un donator
eficient, scad considerabil.
România nu iși va putea îndeplini angajamentele asumate, nu va beneficia de avantajele ce revin din
apartenența la Uniunea Europena şi nici de avantaje conexe referitoare la dezvoltarea de relaţii economice,
culturale şi educaţionale, daca nu iși orientează eforturile pentru consolidarea instituțională la nivel național.
Strategia Națională privind Politica de Cooperare pentru Dezvoltare necesită o revizuire substanțială și
armonizarea la contextul actual, atât național cât și international. Strategia existentă a fost creată cu scopul
principal de a permite României aderarea la UE. În contextul post-aderare, această strategie este depașită. De
asemenea, evoluțiile internaționale, dar și dezbaterile din sfera cooperării internaționale pentru dezvoltare
determină necesitatea readucerii in dezbaterea publica a rolului cooperarii pentru dezvoltarea din perspectiva
nationala. Procesul de revizuire a Strategiei trebuie sa fie comprehensiv si sa includa toti actorii relevanti din
tara si din tarile partenere ale Romaniei. Trebuie rediscutate elemente fundamentale precum: viziune; cadrul
legal si institutional; prioritati tematice si geografice; instrumente; resurse; consolidarea capacitatii, indicatori,
rezultate si evaluare.

Totodata, este necesara o mai mare sustinere politica fata de PCD, dublata de o mai buna coordonare la nivel
orizontal intre toate ministerele, dar si cu alti actori importanti precum ambasadele, autoritatile locale, instituţiile
de învăţământ şi ONG-urile.

Propuneri
1. Politica de cooperare pentru dezvoltare să beneficieze de un buget corespunzător angajamentelor
şi planurilor asumate (atât la nivel naţional, cât şi internaţional)

Politica de cooperare pentru dezvoltare, in mod particular elementul de cooperare bilaterala directa si
indirecta, trebuie inzestrata cu un buget adecvat, corespunzator ambitiilor si potentialului pe care PCD il are
pentru Romania, care sa asigure credibilitatea externa a Romaniei, dezvoltarea capacitatilor interne si
eficienta actiunilor in afara tarii. Bugetul gestionat de către Ministerul Afacerilor Externe până în prezent în
contextul PCD de către România
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se situează la o medie de aprox. 3 milioane euro , în timp ce proiectele în

care sunt implicate organizaţii ale societăţii civile au bugete ce depăşesc uneori 1 milion de euro/proiect.
2. Realizarea unei programări multianuale a politicii de cooperare pentru dezvoltare şi a unui cadru
strategic pentru fiecare ţară parteneră

Pentru asigurarea predictibilitatii, continutitatii si coerentei politicii de cooperare pentru dezvoltare (PCD), este
necesara elaborarea de catre MAE a unui program de actiune multianual, care sa includa atat prioritatile de
65

Acordul a fost semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, şi vizează dezvoltarea cooperării dintre cele două
state în domeniile infrastructură de transport, unităţi de învăţământ, asistenţă umanitară acordată în cazul unor
situaţii de urgenţă şi sectorul energetic la care se adaugă, conform Declaraţiei comune semnate astăzi,
domeniul protecţia mediului şi schimbări climatice, http://www.gov.ro/romania-intentioneaza-sa-sprijinefinanciar-republica-moldova-cu-15-milioane-de-euro-pentru-proiecte-in-domeniul-protectiei-mediului-sischimbarilor__l1a116242.html
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Este vorba de bugetul destinat AOD către Ministerul Afacerilor Externe
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Operaţionalizarea bugetului MAE, http://www.mae.ro/node/1419
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dezvoltare a capacitatii institutionale si nationale in acest domeniu, inclusiv in ceea ce priveste comunicarea
publica, cat si o planificare a prioritatilor externe. Abordarea multianuala este necesara intrucat interventiile in
tari terte nu se pot incheia odata cu anul calendaristic,din experienta proprie Romania cunoscand necesitatea
unor investitii pe termen mediu, cel putin. Procesul de elaborare trebuie sa fie transparent si sa permita
participarea societatii civile. Planurile anuale de actiune trebuie sa se bazeze atat pe strategia nationala, cat si
pe programul multianual, si sa devina transparente si sa permita participarea deplina a societatii civile in
procesul de programare.
Coerenta si continuitatea actiunilor Romaniei in domeniul cooperarii pentru dezvoltare nu pot fi asigurate fara
elaborarea de catre MAE a unor documente strategice pentru fiecare dintre tarile prioritare. In mod particular
este necesara elaborarea unei strategii de tara pentru Republica Moldova, tara pentru care Romania va aloca
68

pe parcursul a 4 ani 100 milioane de euro – ajutor financiar nerambursabil . Strategia trebuie sa includa un
program solid dedicat societatii civile si proiectelor in parteneriat. In particular, programul ar trebui sa fie
complementar cu programele europene existente si sa creasca capacitatea organizatiilor neguvernamentale
din Romania si din Republica Moldova de a absorbi aceste fonduri.
3. Cresterea capacității instituționale la nivelul Unităţii de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe responsabilă de coordonarea PCD care să permită continuitatea şi
dezvoltarea profilului acestei politici

Politica de resurse umane si de dezvoltare institutionala in cadrul MAE trebuie sa fie revizuita pentru a asigura
continuitate si dezvoltarea PCD. Unitatea de Asistenta pentru Dezvoltare trebuie (re)adusa la un rang adecvat
care sa ii creasca profilul in cadrul MAE si sa ii permita o influenta mai mare in cadrul politicii externe. O
unitate speciala de programare, selectie si monitorizare a proiectelor de dezvoltare trebuie creata pentru a
garanta o actiune eficienta a Romaniei pe plan international. Până în prezent, eforturile care s-au făcut în
această direcție de a asigura continuitate și memorie instituțională, au fost subminate prin

fluctuaţia de

personal, specifică diplomațiilor din cadrul MAE.
4. Implicarea societăţii civile în procesul de planificare, coordonare şi implementare a PCD şi
coordonarea tuturor actorilor implicaţi în implementarea acestei politici

Participarea actorilor specializati din randul societatii civile din Romania in planificarea, coordonarea si
implementarea actiunilor din sfera ajutorului umanitar (AU) poate permite o prezenta romaneasca mai vizibila
in cadrul actiunilor internationale de raspuns la situatii de urgenta, intarind in acelasi timp capacitatea nationala
de a face fata dezastrelor interne. ONG-urile româneşti au arătat că nu sunt deloc indiferente când vine vorba
de dezastre ce necesită intervenţie umanitară – aşa cum s-a întâmplat spre exemplu în cazul tsunami-ului din
2005, al cutremurului din Haiti sau din Japonia. Societatea civilă a mobilizat sume considerabile pentru
69

victimele dezastrelor , incomparabile cu ajutoarele oferite de statul român. Spre exemplu, pentru cutremurul
70

din Haiti, Guvernul român a alocat 50.000 de euro , În contextul politicii de cooperare pentru dezvoltare, lipsa
de comunicare şi de coordonare între Guvern şi societatea civilă face ca un astfel de demers umanitar să nu
fie valorizat la potenţialul său maxim.
68

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=110135
Prin intermediul campaniei Caritas România – “Fă un gest de solidaritate”, s-au strâns peste 200.000 euro.
http://www.caritas-emergency.ro/comunicat_haiti.html
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http://www.gov.ro/romania-acorda-asistenta-umanitara-republicii-haiti-in-valoare-de-50-000-deeuro__l1a107857.html
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4.a Coordonarea orizontală între toate ministerele de linie, Parlament, Guvern
Pentru a putea participa ca actor deplin in cadrul politicilor europene si globale de dezvoltare, Romania trebuie
sa investeasca mai mult si mai strategic in dezvoltarea capacitatii nationale in acest domeniu.
Este necesara o abordare structurata si integrata pentru formarea unei comunitati nationale de dezvoltare care
sa aduca laolalta actori din sfera guvernamentala, autorități locale, societatea civila, mediul academic, massmedia si comunitatea de afaceri pentru asigurarea unei intelegeri comune a politicii, a intereselor si beneficiilor
Romaniei, precum si pentru promovarea ideilor si intereselor Romaniei in acest domeniu. In mod particular
trebuie structurata comunicarea si coordonarea orizontala intre ministerele de linie si agentiile de stat, intre
MAE, Guvern si Parlament.
Organizatiile societatii civile sunt active in numeroase structuri europene si internationale, retele, platforme si
forumuri. Pentru a capitaliza acest avantaj este nevoie de o colaborare mai stransa si coerenta cu MAE in
vederea sustinerii unor pozitii si initiative comune, la Bruxelles sau pe plan regional.
4.b Asigurarea co-finanţării proiectelor europene implementate de ONG-uri
Pana in prezent cea mai mare parte a actiunilor in domeniul cooperarii pentru dezvoltare realizate de
organizatiile societatii civile s-au realizat cu finantare externa. Actorii neguvernamentali romani au nevoie de
sustinerea Guvernului Romaniei, de ordin politic si financiar, pentru a putea continua si dezvolta proiectele
romanesti in acest domeniu. MAE trebuie sa urmeze modelul celorlalti membri UE si sa lanseze programe de
finantare pentru ONG precum si instrumente de co-finantare a proiectelor cu fonduri UE. Spre exemplu, ONG71

urile au reuşit să atragă finanţări de peste 1.000.000 euro , cele mai multe provenind din fonduri ale Comisiei
72

Europene , dar suma ar putea creşte considerabil dacă Guvernul ar asigura partea de co-finanţare a
proiectelor, aşa cum se întâmplă în cele mai multe state UE.

71
72

Suma se referă doar la proiectele de educaţie pentru dezvoltare
http://www.fondromania.org/library/sumar%20proiecte%20educatie%20pentru%20dezvoltare.pdf
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6. Managementul și eficiența fondurilor
structurale și de coeziune
Capitol coordonat de către Centrul de Resurse pentru
participare publică (Ce-Re)
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Aspecte care necesită îmbunătăţiri

Comentarii – inclusiv impactul propus

Actiune propusa
Introducerea unor
instrumente care să
susțină instituțiile
beneficiare non-profit
și care să contribuie
la menținerea unui
flux financiar normal
în proiectele
europene.

Predictibilitate

1. Un fond special de garantare a creditelor pentru ONGuri

2 ani

2. Modificarea Codului fiscal astfel:


reintroducerea termenelor semestriale pentru
declararea și plata impozitelor și contribuțiilor
aferente veniturilor din salarii și a impozitului
reținut la sursă pentru organizații
neguvernamentale (abrogarea Ordonanței de
Urgență Nr. 117/2010 pentru modificarea și
completarea Legii Nr. 571/2003 privind Codul
fiscal)



exceptarea de la penalitățile datorate pentru
întârzierea plății taxelor pe salarii în cazul în care:
-

ONG este beneficiar sau partener într-un
proiect finanțat din fonduri structurale
AM/OI au restanțe de plata către ONG în
cadrul proiectului implementat
pentru statele emise nu s-au plătit sumele
nete către angajați

3. Modificarea schemei de prefinanțare – prefinanțare în
procent mai mare (cel actual este de 10%), dar în mai
multe tranșe condiționate de depunerea de cereri de
rambursare
Echilibrarea relației
contractuale între
Stat/AM și beneficiari.

Amendarea contractului cadru prin:
-

3 ani

Introducerea de penalități pentru nerespectarea
termenelor de plată asumate de Stat
Introducerea răspunderii personale a angajaților
din AMuri și OIRuri/ADRuri

Creșterea impactului

Modificarea ghidului solicitantului/regulamentelor și ordinelor

proiectelor

aferente prin:

cu

finanțare din fonduri

-

2 ani

Îmbunătățirea procedurilor de aplicare și evaluare a
proiectelor depuse. Renunțarea la principiul primul venit –

structurale

primul servit; accent pe raportul cost/rezultat;
-

Îmbunătățirea procedurilor de monitorizare a proiectelor
(inclusiv

vizite

la

fața

locului)

cu

accent

pe

identificarea/evaluarea rezultatelor proiectelor;
-

Redefinirea schemelor de finanțare din punct de vedere al
dimensiunii și impactului proiectelor (strategice, grant și
global grants).
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Analiza situației
Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat punctul de lansare al unei noi oportunități destinate
dezvoltării României, cu ajutorul fondurilor post-aderare. Strategia generală care a stat la baza alocării
fondurilor europene pentru perioada 2007 – 2013 este Planul Național de Dezvoltare (http://www.fonduriue.ro/documente-programare/pnd-2007-2013). Cadrul Strategic National de Referință (CSNR), care are la
bază PND, identifică legătura dintre prioritățile naționale și regionale și prioritățile comunitare susținute de
Comisia Europeana. În CSNR se specifică alocarea anuală a fondurilor europene pe fiecare obiectiv, pe
fiecare instrument și pe fiecare program operațional. Programele Operaționale (PO) sunt documentele ce
identifică, pentru fiecare obiectiv strategic din CSNR, axele prioritare și domeniile de intervenție, furnizând
detalii despre finanțarea națională publică și privată și co-finanțarea de la Uniunea Europeană (o listă a PO
aici: http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/romania_eu/funds_romania/index_ro.htm)
România accesează în această perioadă programatică patru mari fonduri europene: Fondul Social European,
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală.
Pentru o implementare cu succes a strategiilor adoptate de România și convenite cu Comisia Europeană, este
necesară o abordare integrată a ideii de dezvoltare durabilă, o disciplină funcțională atât din partea statului,
cât și din partea societății civile și o implicare a tuturor factorilor care pot contribui la dezvoltarea României pe
termen lung. Cu toate acestea, la jumătatea perioadei de programare, acest deziderat s-a dovedit a fi greu de
atins, iar autoritățile române se confruntă cu un grad foarte scăzut de atingere a indicatorilor asumați în
programele operaționale și o rată de absorbție de sub 10 % din alocarea UE pentru 2007 – 2013 (Situaţia la
31 iulie 2012 a depunerii şi aprobării de proiecte, semnării de contracte de finanţare şi efectuării de plăţi către
beneficiari).
Problemele legate de managementul fondurilor structurale și de coeziune au adus numeroase critici, atât din
partea societății civile românești, cât și din partea instituțiilor europene și o atenție sporită încă de la cele mai
înalte niveluri de decizie din cadrul Comisiei Europene.
Sub presiunea Comisiei Europene și a diferitelor categorii de beneficiari, Guvernul României a elaborat o serie
de planuri de măsuri prioritare cu scopul de a accelera absorbția fondurilor europene și de a repara
disfuncționalitățile sistemului. Odată cu diversele remanieri guvernamentale și schimbări politice din țară, și
aceste planuri de măsuri au suferit modificări. În cazul POS DRU, de exemplu, pot fi menționate schimbările
frecvente ale conducerii Autorității de Management, lucru care a dus la asumare de fiecare dată a unor noi
măsuri și la reluarea practic de la zero a dialogului cu partenerii din țară și din afară.
Dintre măsurile cu caracter general ale Guvernului putem menționa formarea unor comitete de lucru
interministeriale, crearea unor posturi de consilieri de stat pe lângă primul ministru pe această tematică și, nu
în ultimul rând, crearea Ministerului Afacerilor Europene, care cuprinde și Autoritatea de Coordonare a
Instrumentelor Structurale.
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Disfuncționalitățile serioase în managementul fondurilor europene și lipsa unui grad crescut de transparență și
responsabilitate din partea autorităților ce au în gestiune aceste fonduri au ajuns în multe cazuri să pună în
pericol însăși existența unor instituții beneficiare, împinse la limita incapacității de plată.
a. Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale și accesul organizațiilor societății civile la fondurile
europene post-aderare
Constatând lipsa ONGurilor din procesul de programare și implementare a fondurilor europene în România, în
73

2006 s-a format Coaliția ONG-uri pentru Fonduri Structurale . În prima parte a existenței sale, principalul scop
al Coaliției a fost includerea organizațiilor societății civile în procesul de pregătire a documentelor programatice
programelor, includerea lor printre beneficiarii eligibili și în cadrul Comitetelor de Monitorizare. După aderarea
la UE, Coaliția s-a preocupat de gradul de transparență și eficiență în implementarea programelor operaționale
și de accesul organizațiilor neguvernamentale la fondurile post-aderare.
În anul 2009, Coaliția ONG-uri pentru Fonduri Structurale a realizat o evaluare a modului în care își
desfășoară activitatea autoritățile responsabile cu gestionarea instrumentelor structurale, din mai multe
perspective – transparență, comunicare, accesul ONG-urilor la programele operaționale. Tot în 2009, în luna
decembrie, Coaliția a lansat Sistemul de Avertizare Rapidă (EWS) – un serviciu pentru raportarea neregulilor
și disfuncționalităților privind gestionarea fondurilor structurale (proceduri contradictorii, proceduri inutile,
disfuncționalități de comunicare, nerespectarea termenelor și a prevederilor contractuale).
În perioada 2010-2012, Coaliția și-a continuat activitatea pe două paliere: monitorizare a activității instituțiilor
cu rol de management al fondurilor structurale și promovare/facilitare a consultărilor dintre autorități și
ONGurile beneficiare. Coaliția a organizat evenimente publice cu participare a conducerilor autorităților de
management, a trimis autorităților competente numeroase scrisori deschise cu privire la nereguli întâlnite în
implementarea programelor operaționale, a susținut beneficiarii în demersurile lor către autorități. În
septembrie 2011, Coaliția a organizat un protest în fața sediului AM POS DRU, cu puternice ecouri în mass
media, pentru a arăta nemulțumirea beneficiarilor cu privire la schimbarea unilaterală a contractelor de
finanțare și la întârzierile foarte mari în procesarea și plata cererilor de rambursare.
Principalele programe operaționale care au avut (sau ar fi putut să aibă) ca beneficiari organizațiile
neguvernamentale sunt: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Mediu, PO de
Pescuit, PO Regional, PO Dezvoltarea Capacității Administrative. Chiar dacă teoretic au putut accesa și alte
programe, cum sunt Programul Național de Dezvoltare Rurală sau POS Creșterea Competitivității Economice,
ONGurile au arătat mai puțin interes pentru acestea.
În actuala perioadă de programare (2007-2013), procesul de absorbție a fondurilor europene nu s-a desfășurat
în condiții normale, întâlnind piedici în mai multe ramuri: modul defectuos de funcționare al autorităților de
management, legislație incompletă sau neadaptată nevoilor beneficiarilor, proceduri slabe de evaluare a
cererilor de finanțare, implementare, rambursare, comunicare/informare defectuoasă, gradul redus de

73

Din Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale fac parte în prezent 25 de organizații, iar lista acestora poate

fi consultată la www.ce-re.ro/coalitiaong.
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implicare al beneficiarilor în proces, scheme de finanțare neadaptate diferitelor categorii de beneficiar, lipsa de
transparență, utilizarea slabă a fondurilor pentru asistență tehnică etc.
De departe ce mai de interes Program Operațional pentru organizațiile neguvernamentale s-a dovedit a fi cel
de Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), cu finanțare din Fondul Social European. Atenția pentru acest
program operațional a fost generată nu numai de numărul mare de beneficiari, ci și de numeroasele probleme
de management.
În cazul AM POS DRU, s-a constat lipsa de transparență a instituției, politizarea instituției, lipsa de informații și
un nivel scăzut de profesionalism. Un alt element ce pune piedici în calea procesul de absorbție a fondurilor,
se referă la lipsa resursei umane experimentate din cadrul Autorității de Management și din cadrul
Organismelor Intermediare.
În ceea ce privește documentele de tip Ghidul solicitantului, beneficiarii se confruntă cu lipsa de claritate și
coerență a acestora, proceduri inutile, reguli greu explicabile și un grad mare de birocratizare. Toate aceste
elemente nu fac decât să îngreuneze și sa încetinească procesul de absorbție a fondurilor structurale.
Referitor la evaluarea cererilor de finanțare, etapă foarte importantă în cadrul procesului, beneficiarii au avut
probleme din mai multe puncte de vedere, semnificative fiind:
-

intervalul mare de timp între momentul transmiterii cererii de finanțare și momentul în care solicitantul
primește răspunsul;

-

principiul „primul venit – primul servit”, în cazul granturilor POS DRU;

-

subiectivism în evaluarea cererilor de evaluare;

-

amânarea permanentă a termenelor de depunere a cererilor de finanțare;

-

întârzieri majore la semnarea contractelor.

În cadrul procesului de implementare, beneficiarii s-au confruntat din nou cu o birocrație excesivă și cu
dificultăți în procesul de implementare tehnică (proceduri abuzive și neclare).
Cea mai importantă problemă cu care se confruntă beneficiarii este incapacitatea de a menține un cash flow
predictibil. Atât AM POS DRU, cât și alte autorități de management nu respectă termenele de plată asumate
la semnarea contractelor de finanțare și nu au capacitatea de a verifica rapoartele tehnice și financiare,
întârzierile în rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiari fiind foarte mari.
Capacitatea administrativă și financiară a aplicaților și mai apoi a beneficiarilor de fonduri structurale s-a
dovedit a fi un subiect aprins pentru cei interesați de absorbția fondurilor structurale în România. Lipsa de
atenție în evaluare pentru capacitatea beneficiarilor, împreună cu o evaluare de multe ori îndoielnică a calității
proiectelor depuse, au dus la blocarea unor sume importante în proiecte nefuncționale.
Comunicarea este un element esențial în realizarea unei colaborări eficiente între beneficiari și autoritățile
responsabile cu gestionarea fondurilor structurale. În actuala perioadă de programare (2007-2013),
comunicarea a fost defectuoasă, iar procedurile și informațiile au fost neclare pentru beneficiari. Trebuie
precizat faptul că s-au organizat sesiuni de informare cu privire la înțelegerea mecanismelor POS DRU și
pentru identificarea informațiilor necesare depunerii unui proiect, însă calitatea acestora nu a fost cea
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așteptată. Pentru o comunicare eficientă, autoritățile și instituțiile publice trebuie să se apropie de beneficiarii
lor, iar eforturile de comunicare trebuie să fie adaptate fiecărei categorii de beneficiari.
b. Recomandări pentru actuala perioadă de programare și pentru planificarea următorului
exercițiu financiar

Propuneri
Referitor la toate problemele identificate mai sus, Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale vine cu o serie de
propuneri valabile pentru actuala, dar și următoarea perioadă de programare, cu scopul de a eficientiza
procesul de absorbție a instrumentelor structurale la nivelul României.
Creșterea capacității administrative a AM/OI:
-

Depolitizarea autorităților de management și a organismelor intermediare. Ocuparea posturilor de
conducere din cadrul AM și OI prin concurs, cu respectarea legislației naționale.

-

Evaluarea actualelor scheme de personal și a personalului din cadrul instituțiilor responsabile.
Adaptarea schemelor de personal și a nivelului de salarizare la nevoile reale, introducerea unui sistem
de evaluare a personalului.

-

Externalizarea coerentă, utilizând fondurile destinate asistenței tehnice, a unor opearțiuni aflate în
responsabilitatea AM/OI (evaluare, monitorizare a proiectelor, vizite în teren, verificarea rapoartelor,
etc).

Fluidizarea fluxului financiar:
-

îmbunătățirea sistemului de rambursare a sumelor cheltuite și raportate de către beneficiari și
respectarea termenelor de plată.

-

asigurarea de către Ministerul Finanțelor Publice a necesarului de “fonduri tampon” care să acopere
obligațiile de plată ale AM, indiferent de realizarea plăților de către CE.

-

introducerea unor instrumente care să susțină instituțiile beneficiare non-profit: un fond special de
garantare a creditelor, facilități fiscale (ex.: reintroducerea termenelor semestriale pentru declararea și
plata impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii și a impozitului reținut la sursă pentru
organizații neguvernamentale - abrogarea Ordonanței de Urgență Nr. 117/2010 pentru modificarea și
completarea Legii Nr. 571/2003 privind Codul fiscal); exceptarea de la plata penalităților pentru
neplata/întârzierea plății taxelor și impozitelor aferente salariilor atunci când neplata/întârzierea plății
este consecința directă a nerespectării termenelor de către AM.

-

Redefinirea schemelor de finanțare, din punct de vedere al fluxului financiar, ținând cont atât de
nevoia beneficiarilor de a fonduri în avans cât și de nevoia AM de a nu păstra fonduri blocate în
prefinanțări (prefinanțare mai mare dar alocată în mai multe tranșe a căror plată poate fi condiționată
de depunerea de cereri de rambursare);

-

evaluarea și modificarea procedurilor de monitorizarea a proiectelor/verificare a rapoartelor.

Transparență și comunicare


instruirea angajaţilor din cadrul AM/Organismelor Intermediare cu privire la specificul ONG – vizite
la ONG-uri, discuţii cu acestea, etc. (aceştia trebuie să înţeleagă că există diferenţe între modul de
funcţionare al ONG-urilor şi cel al instituţiilor bugetare sau altor organisme);
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cadru stabil și uniform în ceea ce privește regulile și procedurile de implementare. Consultarea
beneficiarilor cu privire la amendarea contractelor, redactarea/modificarea ghidurilor și a altor
documente/reguli care afectează desfășurarea proiectelor;



creşterea transparenței activității autorităților implicate în gestionarea fondurilor europene şi
respectarea principiilor de integritate în gestionarea fondurilor;

Recomandări ce țin de impactul proiectelor
-

Îmbunătățirea procedurilor de aplicare și evaluare a proiectelor depuse. Renunțarea la principiul primul
venit – primul servit; accent pe raportul cost/rezultat;

-

Atenție sporită în evaluarea proiectelor către capacitatea administrativă și financiară a aplicantului;

-

Îmbunătățirea procedurilor de monitorizare a proiectelor (inclusiv vizite la fața locului) cu accent pe
identificarea/evaluarea rezultatelor proiectelor;

-

Redefinirea schemelor de finanțare din punct de vedere al dimensiunii și impactului proiectelor
(strategice, grant și global grants).

Procesul de programare pentru exercițiul financiar 2014 - 2020


o mai bună valorizare a experienței și abilităților sectorului neguvernamental în ceea ce privește
dezvoltarea capacității administrative și o mai mare implicare a organizațiilor neguvernamentale,
care pot contribui la procesul de programare cu o perspectivă dată de experiența lor, de
cunoașterea grupurilor cu care lucrează și de contactul direct cu beneficiarii;



introducerea unor mecanisme concrete de participare a societății civile, a organizațiilor
neguvernamentale în comitetele de elaborare, monitorizare și evaluare a Planului Național de
Dezvoltare și a Programelor Operaționale;



organizarea de consultări la nivel regional și național pe teme ce corespund cu ariile de expertiză
ale ONG-urilor, respectiv cu prioritățile stabilite în Strategia Europa 2020 (grupuri de lucru,
dezbateri cu scopul de a corela viziunea Guvernului cu privire la nevoile și prioritățile de
dezvoltare cu viziunea sectorului neguvernamental);



respectarea regulilor de bun management (planificare atentă, alocare de resurse, scop și obiective
clare, facilitare profesionistă, informare post-consultare) și un proces transparent și deschis, astfel
încât să permită oricui și oricând să se informeze și să devină parte din proces.
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7. Dezvoltare durabilă și protecția mediului
Capitol coordonat de către Terra Milenium III
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Aspecte sectoriale care necesită îmbunătăţiri
LEGISLAŢIE ŞI INSTITUŢII DE MEDIU
Probleme: Cu toate promisiunile din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, şi cu tot controlul exercitat de aceasta, legislaţia referitoare la mediu încă are goluri importante,
care fac posibil ca măsurile să fie ineficiente, sau foarte adesea chiar în condiţiile în care legislaţia există, aceasta nu este suficient de bine aplicată sau este interpretată, iar
sancţiunile se aplică doar în mod discreţionar. De asemenea, contrar Tratatului, unele instituţii la care ne-am angajat s-au înfiinţat doar formal (Agenţia Naţională pentru Ariile
Naturale Protejate), iar altele sunt puternic politizate (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu etc.), deciziile lor fiind luate nu în favoarea mediului, ci
de cele mai multe ori în favoarea intereselor economice sau de partid.
Acţiune propusă

Comentarii

Predictibilitate

Depolitizarea urgentă a instituţiilor cu atribuţiuni în domeniul

Numirea şi angajarea personalului pe criterii corecte de competentă şi de respect pentru

imediat

mediului.

un mediu sănătos;
Impact: management mai bun al mediului, prin decizii bazate ştiinţific, nu politic.

Înfiinţarea sau re-înfiinţarea în cadrul fiecărei autorităţi centrale a

Atribuţiile tot mai crescute cu privire la protecţia mediului necesita măsuri urgenţe de

unui departament de protecţia mediului; iar la nivelul autorităţilor

creştere a capacităţii instituţionale în cel mai scurt timp;

locale existenţa cel puţin a unui funcţionar cu atribuţii în domeniul

Impact: reducerea problemelor de mediu, prin creşterea vitezei de luare a deciziilor.

imediat

protejării mediului.
Realizarea planurilor de acţiune pentru punerea în aplicare a

Trecerea la implementarea acestor planuri cu termene clare şi responsabili şi penalităţi

fiecărei strategii de mediu sau cu implicaţii asupra mediului.

stabilite.

Angajarea responsabilităţii tuturor actorilor implicaţi în deciziile de

Sancţionarea drastică a firmelor şi persoanelor autorizate să facă studii de impact asupra

mediu.

mediului despre care s-a dovedit că avantajează investitorii în detrimentul protecţiei

imediat

1 an

mediului, precum şi a autorităţilor responsabile care avizează astfel de proiecte.
Folosirea eficientă şi în scopuri reale de protecţie a mediului a

Transparentizarea instituţiei.

Fondului pentru Mediu.

Renunţarea la practica de a aloca fondurile direct prin hotărâre de ministru (fără

imediat

consultarea Comitetului de Avizare).
Întărirea sistemului de monitorizare a utilizării fondurilor.
Aceste măsuri vor avea impact la nivelul implementării eficiente a legislației, creșterii capacității instituțiilor în ceea ce privește protejarea mediului, control mai eficient în aria
protecției mediului.
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PROTECŢIA CAPITALULUI NATURAL
Păduri
Problemă: exploatarea pădurilor din România se face într-un mod nesustenabil, fapt ce a condus la reducerea suprafeţelor de pădure de la 34% la 26% din suprafaţa ţării în ultimii
20 de ani.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul silvic.

Elaborarea unui nou Cod Silvic, cu consultarea permanentă a ONG-urilor, a unei noi

1-2 ani

strategii pentru silvicultură (cea veche a expirat în 2010) şi a unui program naţional de
reîmpădurire a terenurilor forestiere neregenerate, în care protecţia mediului să prevaleze
asupra considerentelor de exploatare ar conduce la un mai bun management în sector.
Abordare integrată a gestiunii pădurilor.

Evaluarea reală a impactului de mediu al programelor de dezvoltare guvernamentale (ex.

1- 3 ani

schi în România) sau private şi încetarea celor care aduc prejudicii mediului, şi pădurilor
în special;
Administrarea responsabilă a ariilor protejate, astfel încât interesul primordial să fie cel de
protecţie a pădurii şi nu cel comercial;
Programe naţionale de protecţie şi conservare a pădurii.
Creşterea transparenţei în domeniul silvic.

Transparentizarea situaţiilor cu privire la autorizaţiile de tăieri emise şi a declarării de noi

1-3 ani

zone împădurite, pentru o bună verificare în teren;
Întocmirea unui cadastru forestier corect care să stea la baza Strategiei Naţionale.
Întărirea controlului în silvicultură.

Întărirea controalelor realizate la gatere, cât şi la documentaţia necesară comercializării

1 an

lemnului;
Aplicarea de măsuri corective acolo unde este cazul.
Înăsprirea sancţiunilor pentru delictele silvice.

Interzicerea derogărilor în privinţa vânătorii, atât ca număr de specii şi animale, cât şi ca

2 ani

perioade de timp.
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Apa
Problemă: În ultima vreme asistăm la degradarea galopantă a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane. Principalele cauze care au dus la această situaţie sunt: deversările, lipsa
staţiilor de epurare, poluarea cu deşeuri menajere şi industriale, canalizarea râurilor de munte în vederea construcţiei de microhidrocentrale, tăieri la ras intensive şi defrişări masive
pe versanţi, îndiguiri, distrugerea malurilor râurilor prin lucrări de structură: betonări, dragări, extrageri de balast.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Extinderea reţelei de canalizare la întreg perimetrul construit.

O modalitate eficientă de a intensifica realizarea acestei măsuri este utilizarea fondurilor

1- 5 ani.

europene, Axa 1, Pos Mediu - Sector apă uzată, precum şi utilizarea responsabilă a
banilor din Fondul pentru Mediu.
Îmbunătăţirea stării sau a potenţialului ecologic al tuturor corpurilor

Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Directiva Cadru Apa, ce prevede atingerea unui stări

de apă.

bune a tuturor apelor din regim natural până în anul 2015.

Oprirea de urgenţă a tuturor lucrărilor de construire a

Având în vedere că se pregătesc sute de astfel de investiţii, o evaluare independentă a

microhidrocentralelor de pe râurile din Munţii Carpaţi şi evaluarea

impactului lor asupra ecosistemelor, cât mai urgentă, se impune. Reevaluarea pe baza

independentă a impactului acestora asupra ecosistemelor

acestor informaţii a avizelor noi date pentru astfel de investiţii.

3 ani

1 an

naturale.
Protecţia luncilor naturale existente şi refacerea celor transformate

Includerea în Strategia Naţională de Management a Riscului la Inundaţii a unei Strategii

în terenuri agricole neproductive în special în zonele cu risc ridicat

Naţionale de Renaturare care să includă termene stricte de redare către natură a zonelor

la inundaţii.

umede transformate în zone agricole îndiguite.

1 an.

Biodiversitate
Problemă: parcurile naţionale şi naturale, rezervaţiile naturale şi ştiinţifice şi alte categorii de arii naturale protejate - şi implicit speciile protejate şi habitatele lor - sunt supuse
presiunilor de toate felurile (infrastructuri turistice şi de comunicaţii, exploatări forestiere masive, revenirea agriculturii intensive, culturile de organisme modificate genetic etc.), ceea
ce rezultă în reducerea şi fragmentarea habitatelor, apariţia unor specii invazive, ameninţarea unor specii cu extincţia.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Reînfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate (ANAP),

Ţara cu cel mai mare potenţial natural din Europa, nu are o instituţie care să gestioneze

funcţionalizarea ei şi asigurarea unei finanţări corespunzătoare a

acest potențial. ANAP ar putea asigura o mai bună coordonare a gestionarii ariilor

Agenţiei.

protejate din România şi dezvolta o strategie naţională de conservare, dezvoltare şi

Predict.

1 an

exploatare durabilă a resurselor naturale, menită să protejeze şi să pună în valoare întrun mod sustenabil biodiversitatea României.
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Delta Dunării
Problemă: degradarea ecosistemelor deltaice pe fondul lipsei de strategie cu privire la managementul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lipsa soluţiilor pentru dezvoltarea durabilă
a comunităţilor deltaice.
Acţiunea propusă

Comentarii - inclusiv impactul propus

Predict.

Plan de management eficient în vederea conservării

Documentul va conţine liniile directoare de acţiune pentru organizarea acţiunilor de

1 ani

biodiversităţii şi reconstrucţiei zonelor afectate din cadrul

conservare a speciilor din Delta Dunării.

Rezervaţiei.
Sprijinirea eficientă a comunităţilor din Delta Dunării.

Acest lucru poate conduce pe termen mediu şi lung la creşterea nivelului de trai în

1- 5 ani

Rezervaţie, fapt care micşorează presiunea care există acum pe resursele naturale ale
acesteia.

PROTECŢIA MEDIULUI TRANSFORMAT ANTROPIC
Problemă: Reducerea spatiilor verzi în favoarea proiectelor imobiliare şi de infrastructură rutieră, lipsa „spatiilor publice”, traficul auto excesiv, nerespectarea standardelor de igienă
şi salubrizare în construcţii, lipsa tehnologiilor verzi corespunzătoare fabricilor şi CET-urilor şi lipsa sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor, poluarea fonică şi olfactiva sunt
principalele probleme cu care se confruntă oraşele şi aglomerările urbane din România.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Respectarea unui raport între suprafaţa construită şi cea verde

Interzicerea construcţiilor pe spaţii verzi, realizarea registrelor verzi ale oraşelor şi

din oraşe (minimum 26mp/căpiţă).

creşterea suprafeţelor de spaţiu verde la sol în zonele deficitare şi în cele de dezvoltare

Predict.

1 - 5 ani

urbană.
Promovarea unor sisteme eficiente de colectare, sortare şi

Profesionalizarea instituțiilor în vederea atragerii fondurilor europene pentru

procesare a deşeurilor şi a soluţiilor de depozitare.

implementarea sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor.

Dezvoltarea unor programe guvernamentale pentru educarea

Creşterea cantităţilor de deşeuri colectate selectiv şi intrate în circuite de reciclare la

populaţiei şi agenţilor economici, cu accent pe prevenirea

minimum 5%.

2 ani

3 ani

producerii deşeurilor.
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Reducerea sub limita maximă admisă pentru sănătatea umană

Impunerea unor restricţii ale autovehiculelor în zonele centrale ale oraşelor. Eliminarea

recomandată de CE şi OMS a cantităţilor de pulberi în suspensie

din intravilan a traficului rutier de tranzit. Realizarea de perdele forestiere. Creşterea

şi a noxelor emise de autovehicule în aglomerările urbane.

suprafeţelor verzi reale, nu doar raportate. Evaluarea şi monitorizarea surselor de poluare

1-3 ani

locală. Sancţionarea celor care nu respectă legislaţia.
Monitorizarea modului în care să cheltuie banii AFM în programele de „îmbunătăţire a
spaţiilor verzi”.
Îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la poluarea fonică şi olfactivă.

Stabilirea unor norme legale şi măsurabile şi a unor modalităţi eficiente de estimare.

1 an

Sancţionarea reală a celor care poluează fonic şi olfactiv (stabilirea unor mecanisme
funcţionale).
Îmbunătăţirea normelor în construcţii şi a unor mecanisme care

Armonizarea legislaţiei contradictorii în domeniu. Stabilirea mult mai clară a

să le facă funcţionale.

responsabilităţilor. Stabilirea unor norme în întocmirea de PUG şi PUZ care să limiteze

1 an

excesele.
Interzicerea derogărilor de la PUG.
Implementarea în practică a Convenţiei Europene a Peisajului

Stabilirea normelor practice de aplicare;

(L451/2002).

Grup de lucru interministerial.

1 an

SCHIMBĂRI CLIMATICE, ENERGIE ŞI TRANSPORT
Problemă: România se confruntă cu o eficienţă energetică redusă şi un consum ridicat de combustibili fosili ce contribuie la creşterea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră.
De asemenea politica energetică încurajează şi promovează deschiderea de două noi reactoare nucleare deşi la nivel global energia nucleară este reconsiderată în urma ultimelor
accidente de la Fukushima şi a problemei deşeurilor radioactive. Nu în ultimul rând, energia din surse regenerabile de energie începe să devină o ameninţare tot mai mare la adresa
capitalului natural distrugându-i credibilitatea în condiţiile în care conservarea şi eficienţă energetică nu sunt luate în considerare.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Evaluarea necesarului de energie pe baza conceptului

Actuala Strategie Energetică a României aflată în lucru să se fundamenteze pe acest

1 an

managementului cererii de energie.

deziderat.

Aplicarea Directivei consolidate privind eficienţa energetică.

Promovarea eficienţei energetice.

2 – 5 ani
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Îmbunătăţirea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 220/2008.

1 an

Internalizarea costurilor externe pentru activităţile de exploatare a

Realizarea de studii care să arate costul real al producerii energiei din diverse surse în

1 – 2 ani

resurselor energetice şi producere a energiei (cu preponderenţă

condiţiile în care se ţine seama de internalizarea costurilor externe (inclusiv cele de

pentru combustibilii fosili şi nucleari).

mediu).

Eliminarea subvenţiilor directe şi indirecte şi a politicilor de

Liberalizarea reală a pieţei de energie.

Producerea de energie din surse regenerabile la nivel local
pentru asigurarea consumului local.

1 – 2 ani

sprijinire a extracţiei de combustibili fosili şi a producţiei de
energie pe baza acestora.
Problemă: Sistem de transporturi ineficient, generator de poluare şi gaze cu efect de seră, dependent de importuri de combustibili fosili, a cărui reţea fragmentează ecosistemele
naturale.
Transportul actual intra-urban discriminează categorii sociale ca pietonii, bicicliştii, persoanele cu dizabilităţi sau mamele cu copii în cărucior şi tinde, pe termen mediu şi lung, să
sufoce oraşele.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Redefinirea strategiei naţionale de transporturi.

Trecerea pe primul plan a transportului feroviar, în detrimentul celui rutier, în acord cu

1 an

orientarea europeană;
Promovarea transportului intermodal.
Modernizarea infrastructurii de transport.

Modernizarea şi amenajarea infrastructurii de transport urban, periurban şi interurban

5 ani

pentru a reduce impactul de mediu al utilizării ei;
Dezvoltarea infrastructurii pietonale, a celei pentru biciclete şi a transportului urban în
comun.

EXPLOATAREA RESURSELOR SUBSOLULUI
Problemă: Din motive economice şi cu încălcarea legislaţiei de mediu, în România, resursele subsolului sunt exploatate de către industriile minieră şi energetică. Exploatările
miniere mari de suprafaţă în zone protejate, ignorarea sau închiderea defectuoasă a vechilor mine şi exploatarea gazelor de şist prin fracţionare hidraulică reprezintă ameninţări
serioase la adresa mediului natural, dar şi a sănătăţii populaţiei.
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Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Anularea licenţelor existente de explorare şi exploatare în zone

Câştigarea de drept a statutului de zone protejate.

1 an

Reducerea semnificativă a impactului asupra mediului şi peisajului precum şi reducerea

2 – 5 ani

protejate.
Interzicerea exploatărilor mari de suprafaţă (open pit).

cheltuielilor de reabilitare a zonelor afectate ulterior.
Transparentizarea şi evaluarea contractului cu compania Roşia

Respingerea Studiului de impact asupra mediului ca neconform legislaţiei în vigoare a

Montană Gold Corporation.

României.

Interzicerea utilizării cianurilor în minerit.

Eliminarea cauzelor unor accidente majore precum cele de la Baia Mare în care statul

imediat

1 an

Român devine responsabil pentru plata daunelor faţă de alte state.
Interzicerea metodei fracturării hidraulice în România.

Datorită caracterului său periculos şi poluant extragerea gazelor de şist nu ar trebui

imediat

considerată înainte de epuizarea măsurilor de eficienţă energetică şi utilizarea resurselor
regenerabile.
Stabilirea responsabilităţilor, în cazul minelor şi iazurilor vechi,

Apariţia unui act normativ general şi a unor acte normative pe cazuri. Impact: posibilitatea

abandonate.

de a lua imediat măsuri concrete de depoluare/marcare a zonelor periculoase, inclusiv

1 an

atragerea de fonduri.
PRODUCŢIE ŞI CONSUM DURABIL
Problemă: România se afla pe ultimul loc în EU 27 în ceea ce priveşte productivitatea resurselor exprimată ca raportul dintre produsul intern brut şi consumul domestic de materiale
(Eurostat, 2010). Acest indicator exprimă gradul redus al conversiei resurselor în produse şi servicii şi al decuplării creşterii economice de degradarea mediului.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Dezvoltarea şi implementarea unui Program Naţional pentru

Adoptarea politicilor sectoriale adecvate şi a unor mecanisme legale;

1 an – 2 ani

Producţie şi Consum Durabile.

Eliminarea subvenţiilor care încurajează practicile nesustenabile;

adoptare program

Creşterea gradului de conştientizare cu privire la efectele modelelor de producţiei şi
consum nesutenabile şi promovarea bunelor practici de management de mediu.
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Utilizarea indicatorilor, metodologiilor şi bazelor de date pentru

Definirea bazelor de date şi efectuarea de înregistrări anuale ;

măsurarea progresului obţinut la toate nivelele, în conformitate cu

Calculul indicatorilor anuali de progres;

bunele practici existente la nivel European.

Monitorizarea gradului de atingere al obiectivelor propuse de către agenţii independente

1 an – 2 ani

şi publicarea bazelor de date şi a rezultatelor obţinute.
Stimularea cercetării şi eco-inovării în vederea dezvoltării şi

Monitorizarea anuală a progreselor obţinute de către agenţii independente finanţate prin

difuzării de produse, servicii şi tehnologii sustenabile.

mecanisme independente precum fonduri structurale.

Adoptarea practicilor sustenabile de către instituţiile publice şi

Descurajarea consumului nesustenabil şi a practicilor de marketing care îl influenţează;

implementarea achiziţiilor verzi.

Stimularea produselor ecoeficiente.

2 ani

1 an

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ŞI VOLUNTARIATUL
Problemă: În prezent, educaţia ecologică este realizată, în special, de ONG-uri, iar autorităţile centrale cu atribuţii în domeniul educaţiei şi al mediul sunt doar parteneri ai altor
instituţii (ONG-uri sau mass media). În curricula şcolară, educaţia ecologică este opţională, predarea ei depinzând de conducerea şcolii.
Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predict.

Introducerea educaţiei civic – ecologică în curricula şcolară

Includerea acestei materii ca disciplină a trunchiului comun din planul de învăţământ.

1-2 ani

obligatorie.

Realizarea unor manuale complete şi atractive pentru elevi şi folosirea celor existente,
unde este cazul.
Introducerea obligatorie a cât mai multe activităţi practice, de preferat în natură.

” Înverzirea” instituţiilor de învăţămînt şi instruirea

Introducerea facilităţilor de colectare selectivă, obligativitatea tipăririi materialelor didactice

elevilor/studenţilor pentru utilizarea infrastructurii.

pe hârtie reciclată, includerea rastelurilor pentru parcarea bicicletelor şi încurajarea

1-2 ani

utilizării bicicletelor ca mijloc de transport alternative, eficienţa energetică şi consum de
apă responsabil etc.
Încurajarea activităţilor de voluntariat în rândul elevilor şi

Includerea şi recunoaşterea activităţilor de voluntariat în activităţile extra curriculare

studenţilor.

relevante cu facilitate la admiterea în instituţii de învăţământ prestigioase.

1 an

Notă: Analiza detaliată a situaţiei se găseşte pe www.coalitiademediu.ro - Soluţii, nu probleme! Material realizat de Coaliţia pentru Mediu din România.
Capitol realizat de Coaliția pentru Mediu din România.
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Analiza situației: 2008 – 2012
Degradarea accelerată a capitalului natural din România sub presiunea dezvoltării economice, în special în
condiţiile actualei crize economico-financiare, creează nenumărate probleme de mediu în majoritatea
domeniilor: arii protejate, exploatarea resurselor (minerit, cariere), managementul deşeurilor, eficienţă
energetică şi energie regenerabilă, protecţia zonei costiere, energia nucleară şi deşeurile radioactive, poluarea
apei şi amenajările hidrotehnice, spaţii verzi urbane, turism, agricultură (organisme modificate genetic,
neaplicarea măsurilor de agro-mediu, seminţe tradiţionale), calitatea aerului.
România persistă în cheltuirea banilor publici pentru proiecte devastatoare pentru mediu cu rezultate pe
termen scurt ce vizează exclusiv interesul economic. Conceptul de “dezvoltare durabilă” nu este înţeles de
decidenţi, cu atât mai puţin asumat. Dezvoltarea se traduce de cele mai multe ori în „dezvoltare cu orice preţ”,
agresivă şi rapace, fără a ține cont de principiile dezvoltării durabile.
Autorităţile României promovează priorităţile de dezvoltare durabilă doar declarativ, în condiţiile în care
legislaţia existentă nu este aplicată şi nenumărate strategii şi planuri de acţiune nu se materializează în acţiuni
concrete.
Instituţiile de mediu din România au fost constant slăbite (reducerea fondurilor şi a personalului cu expertiză,
subordonarea instituţiilor independente), ceea ce cauzează un interes scăzut pentru viziunea de ansamblu
asupra dezvoltării durabile şi capacitate redusă de a o transpune în practică.
Păstrând aparenţele respectării legislaţiei, autorităţile mimează consultarea publicului în procesul de luare a
deciziei cu impact asupra mediului, iar în ultimii ani s-a îngreunat accesul publicului la informaţia de mediu.
Accesul la justiţie în cazurile de încălcare a legislaţiei de mediu este practic inexistent şi în tot acest proces,
ONG-urile sunt trecute cu vederea, minimizându-se reprezentativitatea sectorului.
În acest context, organizaţiile neguvernamentale de mediu solicită:


declararea protecţiei mediului natural drept prioritate naţională;



includerea criteriilor de mediu în procesul decizional central şi local, impunerea aplicării standardelor
de mediu în toate domeniile de activitate şi alocarea de resurse pentru alinierea României la
standardele de mediu ale Uniunii Europene;



reformarea instituţiilor cu responsabilităţi în protecţia mediului, începând cu Ministerul Mediului şi
Pădurilor, împreună cu toate structurile din subordonare şi coordonare, precum şi a celor care prin
deciziile lor au un impact major asupra mediului (ex. Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării,
Ministerul Transporturilor etc).
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8. Piața muncii și politici sociale
Capitol

coordonat

de

către

Fundația

pentru

Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
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Aspecte care necesită îmbunătățiri

Actiune propusa
I.

Predictibilitate

74

Ocupare pe piata muncii

Includerea in responsabilitatiile Inspectiei
Muncii a unui mecanism de control privind
sistemul de cota destinat persoanelor cu
dizabilitati; elaborarea unor atributii
delimitate clar privind controlul aplicarii
sistemului de cota
Modificarea Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap

Plan de acţiune pentru coordonarea
masurilor de integrare pe piata muncii cu
masuri active substanţiale de creare de
locuri de munca diversificate şi organizate
dupa modelul european care sa includa
start-up-uri, micro-creditare, sprijin pentru
intreprinderile sociale, finanţate din Fondul
Asigurarilor de Şomaj

74

Comentarii – inclusiv impactul propus



realizarea unui raport anual de activitate care sa includa date despre rezultatele
controalelor privind sistemul de cota;

Modificarea Legii nr. 448/2006, astfel:


infiintarea unui FOND destinat programelor de ocupare a persoanelor cu handicap
finantate din sumele colectate prin sistemul de cota;



implementarea unor masuri active de catre furnizori autorizati de servicii de ocupare,
publici sau privati, in baza unor standarde de performanta;



elaborarea standardelor de performanta si monitorizarea tuturor programelor dedicate
persoanelor cu dizabilitati de catre DGPPH;



modificarea sanctiunilor care se acorda firmelor care nu platesc taxele privind
angajarea persoanelor cu handicap in sensul modificarii metodologiei de evaluare prin
sondaj, utilizata de catre Inspectia Sociala;



Proiectele de integrare pe piata muncii sunt necoordonate cu programele de creare de
locuri de munca;

1 an

2-3 ani

1-2 ani

Prin predictibilitate intelegem perioada de timp necesara pentru punerea in aplicare a schimbarii propuse. 1 – minim un an, 5- maxim 5 ani
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II. Economia sociala
Adoptarea unui cadru legal favorabil dezvoltarii
economiei sociale in România prin adoptarea Legii
Economiei Sociale in spirtul Iniţiativei Europene
pentru Intreprinderi Sociale şi a reglementarilor
subsecvente promovate de Comisia Europeana

Modificarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii



recunoaşterea de catre lege a tuturor entitatilor care desfasoara activitati
de economie sociala;



acordarea de facilitati fiscale entitatilor economiei sociale in scopul de a
promova dezvoltarea activitatii acestora;



stoparea declinului cooperaţiei şi relansarea acesteia in domenii critice
pentru dezvoltarea durabila a României - agricultura, forestier, dezvoltare
rurala - consum şi utilitaţi;



promovarea mai accentuata a organizaţiilor care asigura acces la finanţare
şi, posibil, asigurari de sanatate CARuri şi microcreditare şi creditare –
mutualitaţi;



recunoaşterea potenţialului economic şi social al entitaţilor economiei
sociale ca parte integranta a sectorului IMM prin includerea in toate
programele de sprijin si accesul acestora la toate facilitatile prevazute
pentru IMM şi in cadrul masurior de ocupare activa;



eliminarea caracterului accesoriu al activitaţilor economice raportat la
scopul organizaţiei;
introducerea unei proceduri administrative pentru dobândirea personalitaţii
juridice in locul actualei proceduri judiciare;
renunţarea la obligativitatea obţinerii cazierului fiscal pentru fiecare dintre
membrii fondatori;
obţinerea dovezii disponibilitaţii denumirii in vederea infiinţarii unei asociaţii
sau fundaţii şi rezervarea acesteia online;
renunţarea la obligativitatea formei autentice a documentelor constitutive;
clarificarea sintagmei „caracter accesoriu” prevazuta de actul normativ;
pentru activitaţile economice directe şi eventual eliminarea sa;







Modificarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica pentru a facilita
“achiziţiile sociale”, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii in spiritul modificarilor actuale ale Directivei
europene privinbd achiziţiile publice

Modificarea art 43 (1) din OUG nr. 34/2006, astfel:


1-2 ani

2-5 ani

1-2 ani

inlocuirea sintagmei ateliere protejate cu intreprinderi sociale in vederea
cresterii accesului acestor entitati la procedura de atribuire in cazul
licitaţiilor publice;
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III. Reforma serviciilor sociale


analizarea progreselor inregistrate la nivel local in domeniul reformei serviciilor sociale;



elaborarea proiectelor de lege privind calitatea serviciilor, subventionarea si incluziunea sociala
numai prin consultarea si cu aportul sectorului ONG;

Consolidarea unor mecanisme
de preventie a situatiilor de risc




sustinerea unor mecanisme reale de preventie a situatiilor de risc;
dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu;

2-3 ani

Revizuirea activitatii asistentilor
sociali




formarea resursei umane la nivel local, a asistentiilor sociali din serviciile sociale (SPAS);
reglementarea unei “fise a postului a asistentului social”;

1-2 ani



elaborarea unui nomenclator de servicii sociale care pot fi finanţate din fonduri publice. In
prezent exista Nomenclatorul instituţiilor de asistenţa sociala şi a structurii orientative de
personal aprobat prin HG nr. 539/2005 care descrie tipurile de unitaţi specializate şi se limiteaza
la serviciile sociale acordate de catre aceste unitaţi. Un alt act normativ care defineşte serviciile
sociale este OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale care reglementeaza tipologia serviciilor
sociale . Este necesara o astfel de reglementare astfel incât autoritaţile publice locale sa
formuleze necesarul de servicii sociale;
stabilirea unor standarde de cost medii/pe unitaţi de timp/pe beneficiar pentru fiecare serviciu
social identificat. In prezent exista standarde de cost aprobate prin HG 23/2010 pentru pentru
serviciile sociale destinate protecţiei şi promovarii drepturilor copilului, pentru serviciile sociale
destinate protecţiei şi promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi pentru serviciile
sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. In acest sens este necesar completarea
Hotarârii de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
sau initierea unei noi Hotarâri de Guvern;
cuprinderea şi aprobarea in bugetele locale a sumelor repartizate prin legea anuala a bugetului
de stat, a sumelor stabilite in contractele de colaborare/cofinanţare care se completeaza cu
sume din veniturile proprii ale bugetelor locale. Este important ca fiecare autoritate publica sa
aprobe in bugetele locale prevederile bugetare anuale referitoare la finanţarea serviciilor sociale,
ca dupa aprobarea bugetelor sa se incheie contractele de prestari servicii sociale cu furnizorii de
servicii sociale;
infiintarea “Registrului asigurarilor sociale” care sa permita identificarea alocarilor financiare din
domeniul serviciilor sociale;

Realizarea
unei
strategii
nationale care sa fie elaborata
in urma unui proces de
planificare strategica impreuna
cu actorii publici si privati activi
in domeniul asistentei sociale

Elaborarea unei mecanism
coerent de finanţare a
serviciilor sociale







1-2 ani

1-3 ani
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IV. Voluntariat
Promovarea voluntariatului ca
metoda suplimentara de
pregatire pentru viaţa şi piaţa
muncii a tinerilor, de
imbatrânire actziva a
vârstnicilor, de promovare a
solidaritaţii, coeziuniişi
incluziunii sociala a
persoanelor vulnerabile



Promovarea voluntariatului ca forma de cetatenie activa la orice vârsta si ca metoda de
incluziune sociala a persoanelor marginalizate; inclusiv instituirea unui Serviciu de Voluntarat
naţional dupa model german sau britanic



Institutionalizarea mecanismelor de cooperare si consultare dintre autoritati si actorii miscarii de
voluntariat in sensul transformarii organizatiilor neguvernamentale active in domeniu in parteneri
de dialog si cooperare pentru institutiile publice in mod constant si strategic, si nu ca rezultat al
unor contexte exceptionale sau al unor eforturi individuale;



Crearea de scheme publice de asigurari medicale pentru voluntari impotriva riscurilor posibile in
cadrul activitatii de voluntariat;



Adoptarea si implementarea metodologiei propuse de Organizatia Internationala a Muncii si
Universitatea Johns Hopkins privind includerea voluntariatului in sistemul statisticilor fortei de
munca pentru generarea constanta de date statistice valide si comparabile cu privire la evolutia
miscarii de voluntariat din România;



instituirea unui mecanism institutionalizat de consultare cu sectorul ONG in cadrul Ministerului
Muncii prin modificarea Hotarârii nr. 369 din 25 martie 2009 privind comisiile de dialog social;



crearea unor grupuri de lucru cu participarea ONG-urilor in vederea realizarii legislatiei
secundare Legii Asistentei Sociale.

2 ani

V. Aspecte orizontale
Sustinerea
functionarii
mecanismului de consultare cu
societatea civila a Ministerului
Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale
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Analiza situației
75

Politica socială, aflată prioritar în responsabilitatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale , cuprinde
4 domenii majore de intervenție: piața muncii, pensii și asigurări sociale, asistența socială și relații de muncă,
sănătatea și securitate în muncă. În prezent, marea problema a sistemului de protecție socială este lipsa de
capacitate de planificare strategică integrată a politicilor sociale. Privind retrospectiv ultimii 20 de ani, experții
din domeniu consideră politicile sociale lipsite de abordare strategică, elaborate ca soluții de moment la o
problemă socială, fără a fi bazate pe statistici reale, pe monitorizarea sau evaluarea programelor anterioare și
76

curente . Dezbaterile din jurul acestor domenii se concentrează preponderent pe subiecte cu impact imediat
asupra bugetului naţional precum pragul saraciei, nivelul de somaj, numărul de asistaţi sociali sau sistemul de
pensii, fără un dialog structurat real cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative ale căror beneficiari sunt
pensionarii, persoanele cu handicap, furnizorii de servicii sociale, de ocupare sau întreprinderile de inserţie
socială.
Există, multe probleme sociale, pentru care statul nu are nici în prezent răspunsuri instituţionale și care sunt
rezolvate la scară largă de organizaţiile neguvernamentale. Rolul ONG-urilor a fost decisiv pentru sectorul
social în rezolvarea sau atenuarea efectelor acestora și în promovarea unor politici care să găsească un
echilibru raţional între asistenţă și incluziune, oportunităţi egale și creştere economică. Necesitatea
reglementării unor aspecte esențiale din domeniul serviciilor sociale, economiei sociale sau voluntariatului
decurge din existenţa unui set de probleme cu care se confruntă societatea româneasca, pentru a căror
rezolvare este nevoie de elaborarea unor politici publice adecvate. Astfel, România are un deficit major de
locuri de muncă și o mare parte a populației este implicată în economia de subzistenţa si/sau pe piata neagră
a muncii. România are servicii de ocupare ineficiente - problema lipsei locurilor de munca este abordată
necorespunzator în prezent, prin apelarea la măsuri pasive mai degrabă decât la măsuri active. În același timp,
în România, sectorul economiei sociale este în plină expansiune. Acesta furnizează 159,847 de locuri de
muncă, după 22 de ani de activitate, peste 4500 de organizatii active în sectorul social

77

susținând 60% din

serviciile pentru vârstnici și 30% din cantinele sociale din România.
Perioada 2011-2012 poate fi caracterizată prin multitudinea măsurilor propuse în domeniul social, sub umbrela
procesului de reformă în domeniul asistenței sociale. Lansată în dezbatere publică la sfârșitul anului 2010,
Legea cadru a Asistenței Sociale a fost supusă dezbaterii Parlamentului în iunie 2011 și adoptată în
decembrie 2011. Legea structurează asistența socială în beneficii sociale și servicii sociale și oferă cadrul
general de funcționare pentru sistemul de asistență socială. Prezenta Lege abrogă legea 47/2006 privind
sistemul de asistenţă socială, însă păstrează restul actelor normative subsecvente în vigoare. Studiul de
impact care a argumentat necesitatea adoptării acestei legi a vizat exclusiv prestațiile sociale, ceea ce a
concentrat dezbaterea publică pe impactul financiar al acesteia și a lăsat insuficient reglementat, ulterior,
sectorul serviciilor sociale. Alte aspecte asupra cărora sectorul ONG a atras permanent atenția în ultimii ani,
precum contractarea serviciilor sociale sau economia socială au fost definite pentru prima data într-un cadru
legal. Procesul de consultare pe marginea legislației subsecvente Legii asistenței sociale care vizează sectorul
serviciilor sociale sau al economiei sociale a fost permanent organizat în grabă, ceea ce a făcut dificilă sau

http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_sociala.pdf
Riscuri si inechitati sociale in România, Septembrie 2009, pagina 5.
77 România 2010 – Sectorul neguvernamental. Profil.Tendinte.Provocari.
75
76

74

Carta Albă a sectorului ONG din România

uneori imposibilă participarea actorilor sociali la aceste întâlniri. Mai mult, propunerile de modificare sunt
realizate de cele mai multe ori pe baze nerealiste, fără a ține seama de contextul local, în care se desfășoară
activitatea furnizorilor privați sau publici de servicii sociale sau de ocupare și entitățile economiei sociale.
Concomitent cu procesul de adoptare al Legii asistenţei sociale, Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei
Sociale a lansat în dezbatere publică o serie de proiecte de lege care reglementează legislația subsecventă
Legii cadru a asistenţei sociale. Amintim de Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea riscului
de marginalizare sociala (lansat în consultare publică în 11.11.2011), Proiectul de Lege privind
subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele
recunoscute de lege (lansat în consultare publică în 11.11.2011), Proiectul de Lege privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale (lansat în consultare publică în 11.11.2011), Proiect de Lege
privind modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului (lansat în consultare publica în 14.11.2011), proiectul Legii Economiei Sociale (lansat în consultare
publica în 14.12.2011). Disputele politice și schimbarile dese de la nivelul conducerii Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale (5 Miniștri pe parcursului unui an și jumătate) au determinat dificultăți de
comunicare și imposibilitatea organizării unui dialog structurat și sustinut cu actorii din domeniul social în ceea
ce privește redactarea legilor secundare și au întârziat reglementarea legislației subsecvente legii cadru,
absolut esențială implementării măsurilor stipulate în legea cadru.
Diminuarea prestațiilor sociale în urma adoptării legii cadru a asistenţei sociale, nu reprezintă o măsură de
78

încurajare a ocupării , mai ales dacă facem referire la persoanele cu dizabilități, care se confruntă cu atitudini
discriminatorii pe toate planurile, de la accesul la educație până la obținerea unui loc de muncă. Rata de
ocupare a persoanelor cu dizabilități este de 12%, cu mult sub media din multe țări europene (care merge
pâna la 50%), iar politicile sociale care ar trebui să încurajeze angajarea persoanelor cu dizabilități au dus la
rezultate foarte slabe în România. Țările vest-europene, cu rezultate bune în domeniu, alocă procente
importante din PIB

79

pentru măsuri active de ocupare, în general, și pentru ocuparea persoanelor cu dizabilităţi,

în special. Vorbim despre măsuri active de stimulare a angajatorilor și de susținere a serviciilor de angajare
asistată și sprijin (pentru integrarea) pe piața liberă a muncii acordate persoanelor cu dizabilități. Aceste
5

servicii sunt multe și diverse și sunt contractate în cea mai mare parte cu furnizori autorizați privați. În
România, principala politică de ocupare dedicată, de exemplu, persoanelor cu dizabilități este cota obligatorie
la angajare (toate firmele care au peste 50 de angajați sunt obligate sa aibă 4% din angajați, persoane cu
handicap). Dar acest sistem de cotă nu a condus spre o îmbunătăţire a ratei ocuparii, ci doar a introdus o nouă
taxă ce aduce venituri la bugetul general, fără ca fondurile colectate să stimuleze (nici măcar indirect)
angajarea persoanelor cu dizabilități.
Cât despre celelalte grupuri vulnerabile, nu există nicio politică de încurajare a ocupării lor. Economia socială
reprezintă cea mai eficientă alternativă pentru ocuparea persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor cu dizabilități,
considerent pentru care reglementarea domeniul economiei sociale a reprezentat un subiect de intensa
dezbatere publică în 2011.

Document de opinie redactat in anul 2011 de catre o coalitie a organizatiilor care lucreaza cu persoane cu
dizabilitati.
79 “Accesul la piata muncii redus pentru persoanele cu dizabilitati", realizat de Societatea Academica din Romania
in parteneriat cu Fundatia Motivation Romania; de exemplu, Olanda aloca 40%, iar Danemarca 30% din PIB,
pentru masuri active in general.
78
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În acest moment, în România se dezbat două proiecte de lege aflate în diverse stadii ale procesului legislativ
care sunt reflectări ale celor două mari abordări existente la ora actuală în lume, cea americană și cea
europeană. Este vorba despe Proiectul Legii cadru privind economia socială al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Proiectul Legii Antreprenorului Social (L204/2011), inițiat de parlamentarul PSD Iulian
Iancu. Încă de la primele inițiative ce au vizat economia socială în România, sectorul neguvernamental a
propus în mod constant Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale direcții și recomandari ce au vizat
stimularea inițiativelor din acest sector. Reprezentanții sectorului asociativ au participat activ la elaborarea
primei variante a proiectului de lege privind economia socială, proces inițiat în anul 2009 de către Minister în
cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Structural Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
Ulterior, proiectul de lege a fost revizuit în mod semnificativ de către Minister și supus dezbaterii publice în
decembrie 2011. Proiectul în care este reglementat conceptul de antreprenor social (L204/2011), adoptat pe
16 Mai 2011 de către Senatul României, a stârnit protestele sectorului neguvernamental. Legea, în forma data
de inițiator, cât și în forma adoptată de către Senat este în contradicție cu toate principiile europene în
domeniul economiei sociale și poate aduce grave deservicii beneficiarilor finali ai economiei sociale,
persoanele defavorizate. Legea a fost votată de Senat în pofida avizelor negative ale Comisiilor Permanente și
ale Consiliului Legislativ și a fost reîntoarsă în Comisia de Fond de către Plenul Camerei Deputaților.
Ultimii ani ne-au demonstrat interesul scăzut al factorului politic, indiferent de doctrina căreia îi aparține, pentru
asistenţa sociala, cu precadere serviciile sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile. O naţiune puternica este
responsabilă faţă de toţi cetăţenii ei şi este preocupată de cei în nevoie, iar acesta este un mesaj pe care
sectorul ONG şi mai ales persoanele dezavantajate încaă îl asteaptă de la clasa politică. Pentru a permite
creșterea şi dezvoltarea societaţii măsurile economice trebuie dublate de măsuri sociale, iar continuarea şi
asumarea reformelor acestora din urmă de către toate autorităţile publice cât mai ales de funcţionari din
administrație ar trebui să reprezinte o preocupare continuă a oricărui politician.
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9. Dezvoltare comunitară în mediul rural
Capitol

coordonat

de

către

Fundaţia

PACT
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Acţiune propusă

Comentarii – inclusiv impactul propus

Predictibilitate80

Crearea unui mecanism de elaborare de politici publice care să țină cont de
următoarele aspecte: să fie participativ, politicile elaborate să se bazeze pe
studii şi date statistice, să prevadă instrumente specifice de monitorizate și
evaluare și să fie supuse periodic unui proces de revizuire.

Aceste măsuri vor contribui la elaborarea unor politici publice
adaptate situației concrete existente în mediul rural, vor duce la
valorificarea cunoștințelor, a spiritului de inițiativă și a celui de
întrajutorare ale membrilor comunității, vor consolida capitalul
social și democrația participativă în comunitățile rurale
asigurând astfel sustenabilitatea intervențiilor.

1

Subvenționarea unor măsuri de creștere a calității educației,
corelată cu existența unor linii de finanțare care să poată fi
accesate ușor de factori interesați de la nivelul comunităților
locale din mediul rural poate duce la creșterea bunăstării locale,
la dinamizarea vieții sociale și economice a acestor comunități

2

Procesele de elaborare de politici publice care au impact în mediul rural să includă
factori interesaţi din toate domeniile specifice (autorităţi, societate civilă, mediu de
afaceri), să fie bazate pe date statistice și tendințe ce reies din studii sociologice şi
analize ex-ante, dar şi pe:


Învățarea experențială și prin puterea exemplului (learning by doing /
learning by seeing);



Importul şi adaptarea unor modele de succes la realităţile spaţiului rural
din România şi diseminarea lor pe scară largă



Accent pe metodologia participativă – de exemplu, la
proiectele/programele depuse pe liniile de finanțare care vizează
dezvoltarea rurală să existe ca element obligatoriu consultarea
comunităţii



Autorităţile publice trebuie să aibă iniţiativa de a îmbunătăţi mecanismele
care asigură participarea reală a beneficiarilor la luarea deciziilor şi la
influenţarea acestora.



Dezvoltarea participativă a strategiilor locale, care să facă posibilă
influenţarea şi monitorizarea acestora de către membrii comunităţii.

Creşterea calităţii educaţiei în mediul rural
Elaborarea unor sisteme şi măsuri de subvenţionare suplimentare care să
ducă la creșterea calității educaţiei în mediul rural, inclusiv în ceea ce
priveşte formarea pe parcursul întregii vieţi a adulţilor şi a educaţiei nonformale.
Măsurile propuse spre subvenționare pot fi:

80



Facilități pentru profesorii care lucrează în mediul rural



Programe tip „A doua șansă” și de educație remedială de tip “After
school”



Finanțarea unor cursuri de seara pentru micii

Prin predictibilitate intelegem perioada de timp necesara pentru punerea in aplicare a schimbarii propuse.
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fermieri/antreprenori etc.(în funcție de interesul identificat în
comunitate)


Cursuri de IT pentru tineri sau pentru persoane care provin din
grupuri dezavantajate



Cursuri de elaborare participativă de proiecte, de managementul
proiectului în comunitate



Etc.

Elaborarea participativă de politici/măsuri adaptate nevoilor reale ale
diferitelor grupuri ţintă, cu contribuţia şi participarea activă a acestora.
Autoritatea Publică Locală trebuie să aibă în vedere lucrul direct, participativ
cu tinerii şi creşterea capacităţii femeilor şi romilor ca lideri la nivel local. De
exemplu:


Măsuri de încurajare/motivare a tinerilor să rămână la țară:
programe de finanțare sau creditare specifice pentru tinerii din
mediul rural, în special pentru cei care rămân în agricultură,
inclusiv alocarea la timp a subvenţiilor şi a fondurilor, motivarea
lor în spiritul antreprenoriatului;



Înființarea, la nivel de comună/unitate administrativ-teritorială din
mediul rural, a unui program de susținere prin burse - posibil
creditare, a tinerilor din comună care urmează studiile
universitare și care ar putea să revină ulterior în comunitate;



Sprijinirea instituțiilor de învățământ și /sau a organizațiilor care
promovează forme de educație pe parcursul întregii vieţi a
adulţilor şi a educaţiei non-formale, inclusiv cu fonduri de la
bugetul local.

Mai buna conectare a programelor mari de finanțare la nevoile comunităţilor
rurale


Operaţionalizarea programelor de finanțare cu fonduri europene destinate
spaţiului rural – ex. PNDR – să aibă la bază vizite de consultare în
comunități, pe un eşantion reprezentativ, respectiv să se selecteze
comunităţi diverse ca rang şi tip, din zone și regiuni diferite, pentru o cât
mai bună adaptare a obiectivelor la realităţile specifice concrete.



Grupurile de iniţiativă din comunităţile rurale să fie eligibile, să aplice pe
anumite linii de finanţare ale PNDR (granturi mici) şi să fie instituit un
comitet local de monitorizare pentru aceste proiecte. Aceste măsuri pot
duce la construirea/consolidarea capitalului social și pot stimula asocierea

Măsurile propuse, atât cele care țin de autoritățile publice
centrale cât și cele care se pot lua pe plan local, pot crește
capacitatea de autodeterminare a diverselor grupuri din
comunitate, și pot contribui la îmbunătățirea semnificativă a
statutul lor social și economic în interiorul comunității.

2

Aceste măsuri, corelate cu cele de formare a resurselor umane
de la nivel rural, inclusiv a angajaților APL și din instituțiile
descentralizate, pot conduce la accesarea cu ușurință a
fondurilor destinate spațiului rural, prin proiecte care răspund
unor nevoi reale, care propun soluții fezabile și, nu în ultimul
rând care utilizează și regenerează resursele locale.

1
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şi parteneriatul reale.


În cadrul liniilor de finanţare ale PNDR să existe posibilitatea de
prefinanțare - 80% din valoarea proiectului - şi să fie eligibilă contribuţia
în natură a solicitanţilor. Pentru o bună conectare la nevoile comunităților
locale, în cadrul PNDR trebuie să cuprindă (și) scheme de finanțare
pentru granturi mici și să existe comitete locale de monitorizare.

Elaborarea de sisteme de subvenţionare suplimentare pentru zone prioritare
de intervenţie.

Este important ca stabilirea criteriilor de selecţie a acestor zone
să se facă transparent, prin procese de consultare publică la
nivel local și regional.

2

Se poate astfel desena o hartă a zonelor prioritare din România,
pentru care trebuie elaborate măsuri de subvenționare

adaptate nevoilor reale identificate pe plan local.

Coordonare între măsurile de dezvoltare ale MADR, ale MMSSF și ale
Ministerului Mediului (păduri) propuse pentru mediul rural. În acest sens un
prim pas ar fi ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Mediului şi Pădurilor și instituțiile subordonate să fuzioneze într-un singur
minister (după modelul unor țări din UE).
Constituirea unui fond național al comunităţilor rurale – Fondul Civic Rural
Acest Fond care ar putea fi finanțat din FEADR ar putea sprijini financiar acţiuni care
vizează:
 realizarea de întreprinderi sociale în mediul rural care să susţină economia
locală, şi care să se dezvolte pornind de la moştenirea tradiţional –
culturală a regiunilor
 realizarea de reţele de producători şi agricultori care să-şi promoveze
produsele în oraşele din apropiere printr-un sistem eficient şi eficace,
adaptat cerinţelor societăţii contemporane.
 antreprenoriatul rural la scară mică

Acest lucru poate conduce la o facilitare a accesului la finanțare
atât pentru instituții, cât și pentru alți actori de la nivel rural,
precum și la eficientizarea măsurilor de dezvoltare locală care
vor aborda problemele din comunități într-un mod integrat.

Fondul Civic Rural destinat pentru finanțarea inițiativelor
civice în favoarea comunităţii, va promova acțiunea
voluntară a membrilor comunității şi parteneriatul între
actorii de la nivelul comunităţii, accesarea de resurse
locale, finanţări uşor de accesat, fără birocraţie; fondul
poate să ducă la stimularea sectorului asociativ în
mediul rural, prin sprijin şi consultanţă oferite pentru
înființarea de organizaţii comunitare cu personalitate
juridică – ONG comunitare şi sprijin pentru crearea de
rețele de organizații comunitare/locale.

1

2

 schimburi de experiență - vizite între comunități la nivel național și european
 crearea de oportunităţi pentru grupurile de interese locale (mici afaceriști,
fermieri) de a accesa uşor fonduri de asistență tehnică foarte specializată,
cu scopul de a le ajuta să devină mai eficiente, să aibă un impact mai bun
pe piață etc.
 implicarea comunității locale în elaborarea și implementarea planurilor de
dezvoltare locală, pentru a pune accent pe construirea capacităţii actorilor
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de la nivelul comunităţii, nu pe asistarea lor (ca beneficiari pasivi), ci pe
creșterea nivelului de implicare civică
 înfiinţarea unor centre de informare şi consiliere în mediul rural, coordonate
de ONG (locale sau regionale) în parteneriat cu APL

Stimularea mediului asociativ în mediul rural prin finanțarea ONG locale din
bugetul local


Utilizarea efectivă de către autorităţile locale a Legii 350/2005 pentru
oferirea de finanţări pentru proiecte propuse şi realizate de membrii
comunităţilor; ONG-urile de specialitate pot oferi consultanţă gratuită
autorităţilor locale pentru operaţionalizarea cererilor de proiecte din
comunitate (elaborarea de instrumente, mod de evaluare etc.).



Gândirea mecanismelor de finanţare pe principiul refinanţării – adică
autoritatea locală care administrează / implementează un proiect de
dezvoltare rurală – să poate refinanţa structuri locale pentru
implementarea activităţilor (dacă există astfel de structuri în localitate,
acestea să aibă prioritate atunci când se lansează o astfel de licitație sau
să nu fie necesar/obligatoriu să facă o achiziţie publică) – Pe termen lung,
această măsură va duce la creşterea încrederii dintre membrii
comunităţii.

Simplificarea accesului la anumite servicii financiare şi creşterea nivelului de
informare a localnicilor din mediul rural cu privire la aceste servicii.
 Simplificarea procedurilor de obţinere a autorizaţiilor de mic producător, de
PFA, de plată a datoriilor către stat.

Structurile societății civile care se pot crea și dezvolta astfel în
mediul rural devin poli de schimbare și progres în comunitate,
contribuie la informarea și conștientizarea factorilor interesați cu
privire la diverse teme de interes general pentru comunitate
cum ar fi responsabilitatea socială, probleme de mediu, de
educație și cultură civică

1

Pe termen scurt și mediu, aceste măsuri vor crește gradul de
informare al membrilor comunității cu privire la procedurile
financiare dar și capacitatea acestora de a le folosi pentru
propriul beneficiu și implicit al comunității.

2

De exemplu, biblioteca comunitară poate fi folosită ca platformă
pentru învățare și coagulare a societății civile în comunitățile
mici - biblioteca locală este singura instituție de cultură care are
personal angajat, în majoritatea comunelor. Astfel, bibliotecile ar
putea să aibă un orar adaptat nevoilor comunităţii (spre
exemplu să funcţioneze câteva zile pe săptămână şi seara sau

2

 Înfiinţarea unor birouri la nivel local care, pe lângă colectare de impozite și
taxe, să ofere şi consultanţă în domeniul fiscal (asistenţă contribuabili)
pentru micii producători, antreprenori, PFA.
 Înfiinţarea unor centre de informare şi consiliere în mediul rural, printr-un
parteneriat între ONG cu expertiză în domeniul dezvoltării comunitare, cu
ONG local şi cu APL (ar putea constitui o linie de finanţare dedicată a
Fondului Civic Rural), care să ofere consultanţă cetăţenilor pentru domenii
ca economie socială şi iniţiative antreprenoriale (planuri de afaceri),
asociere în vederea obţinerii de profit etc.

Inventarierea şi utilizarea resurselor de la nivel local
Biblioteca, casa de cultură, telecentrul, centrul comunitar etc., sunt resurse
ale comunităţii care pot fi folosite pentru dezvoltarea proceselor participative
în comunităţile rurale.
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câte un sfârşit de săptămână pe lună).
Utilizarea acestor resurse pentru dezvoltarea unei culturi civice
și participative în rândul membrilor comunității pot contribui la
sustenabilitatea intervențiilor de dezvoltare a comunității.

Formarea resursei umane din administraţia și instituțiile publice locale din
mediul rural pentru înţelegerea utilităţii proceselor de dezvoltare comunitară,
inclusiv mentorat oferit de actorii societăţii civile cu expertiză în domeniul
dezvoltării comunitare.

Pot fi gândite linii de finanțare FSE/PODCA care să aibă această
destinație. Această măsură poate contribui la conştientizarea
factorilor locali relevanţi asupra impactului pe termen mediu şi
lung pe care demersurile participative le au în dezvoltarea locală
şi la susţinerea acestora în scopul internalizării abordărilor
participative în dezvoltarea locală şi în toate demersurile de
interes public (cum ar fi organizarea de procese participative de
selecţie atunci când se aleg proiectele locale de interes public pe
care Autoritatea Publică Locală le iniţiază în comunităţile rurale).

3

Analiza nevoii de resurse umane calificate în domeniul dezvoltării comunitare
care să activeze în cadrul autorităţilor publice locale

Existența unor profesioniști în domeniul dezvoltării comunitare în
comunități – eventual angajați ai primăriilor sau ai unor centre
de resurse înființate în comunitate – pot conduce la adaptare
unor instrumente și metodologii generale specifice domeniului,
la situațiile particulare din respectiva comunitate.

3

Va crește capacitatea membrilor comunităților de a se asocia pe
baza terenurilor agricole avute în proprietate, prin urmare, pe
termen mediu și lung, poate crește capacitatea de dezvoltare
economică a comunităților, cu condiția ca și celelalte măsuri
legate de planuri de finanțare, subvenții, creșterea nivelului de
cunoștințe în domeniul finaciar etc să fie puse în practică.

1

Realizarea unor studii de impact referitoare la utilitatea unor meserii specifice
dezvoltării locale, cum ar fi agentul de dezvoltare locală - ocupaţie care se regăseşte
în COR – animatorul de GAL care funcţionează în contextul LEADER, sau facilitatorul
comunitar (regăsit mai ales în programele ONG) şi, dacă se va considera util, crearea
unor posturi în primării care să fie destinate acestora sau expertului în relații
comunitare.

Intabulare / Cadastru - Finalizarea, cu prioritate, a proceselor de intabulare a
zonelor agricole şi intravilane.
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Analiza situației
Dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un „proces menit să creeze condițiile de progres economic și social
pentru întreaga comunitate, cu participarea activă a acesteia și cu totală încredere posibilă în inițiativa
comunităților“ (definiție O.N.U. 1955). Conform profesorului Dumitru Sandu (Dezvoltare comunitară și
regională, 2010, Polirom), dezvoltarea comunitară se referă la schimbări voluntare “în” “prin” și “pentru”
comunitate. Prin urmare, procesele de dezvoltare comunitară produc schimbări într-o comunitate având la
bază participarea membrilor comunității, incluzând astfel în soluțiile puse în practică bagajul ancestral de
cunoștințe al membrilor ei, spiritul acestora de inițiativă și de întrajutorare, capacitatea lor de inovare socială.
În acest context, acțiunile comunitare, față de alte tipuri de intervenții în comunitate, au avantajul că oferă
soluții potrivite contextului local și regional, folosind resurse locale, unor probleme care sunt considerate
importante, prioritare, chiar de către cei care se confruntă cu ele.
Participarea voluntară a membrilor comunității la acțiuni comunitare care urmăresc dezvoltarea este un proces
formativ de tip educație experiențială care constă inclusiv în dobândirea de către aceștia a unui set de
cunoștințe și de abilități legate de alegerea problemei și de inițierea unor proiecte pentru comunitate care să
ducă la soluționarea acesteia, de identificarea resurselor din comunitate și de folosire responsabilă a lor.
În documentul de față aducem argumente în favoarea includerii proceselor specifice dezvoltării comunitare ca
bază a politicilor publice destinate spațiului rural, cu accent pe participarea cetățenilor și pe creșterea
capacității acestora de a deveni actori activi în comunitate, aspecte care pot conduce la dezvoltarea
sustenabilă comunităților. Locuitorii acestor comunități fac parte din categoriile cele mai sărace din România,
cu acces redus la servicii, cu oportunități reduse de angajare dar și cu un nivel scăzut de cultură civică.
Conform datelor statistice utilizate de legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87.1% din
suprafaţa ţării şi sunt locuite de 45% din populaţia României, adică de cca. 9.600.000 de români. La jumătatea
lunii iunie a anului 2012, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (www.iccv.ro) şi Institutul de Economie Socială
(http://www.ies.org.ro) au făcut publice rezultatele unei anchete de teren reprezentative în rândul asociaţiilor
81

de fermieri, a celor de proprietari de păduri, obşti şi composesorate din România , din care reiese că 75% din
locuitorii din mediul rural trăiesc la limita sărăciei. Conform aceleiași cercetări, peste 1.000.000 de români care
trăiesc în mediul rural sunt lucrători familiali neremuneraţi, persoane care nu au niciun fel de plată salarială,
trăiesc în şi din propriile gospodării.
Datele statistice furnizate de studiul „România în cifre 2011”
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al Institutului Naţional de Statistică (INS) atestă

totuşi faptul că gradul de ocupare a persoanelor din mediul rural se înscrie într-o tendință de uşoară creştere,
chiar în condiţiile în care România a fost serios afectată de criză în anii 2009–2010. Paradoxal, gradul de
ocupare a înregistrat un vârf de creştere de 5,4% în 2009, anul cel mai greu al crizei economice pentru
România, cu 0,5% mai mult decît în anul 2007. În același timp, şomajul de lungă durată în mediul rural a
înregistrat o scădere în medie cu 2%, chiar şi în rândul tinerilor, categoria cea mai afectată de şomaj. Acesta
ar putea fi un semnal pentru decidenţi cu privire la capacitatea comunităţilor rurale sărace din România de a
răspunde la situaţii de criză. Conform aceluiaş studiu al INS, în spaţiul rural din România, oportunităţile de
angajare sunt apropiate de zero, iar accesul la servicii, nu întotdeauna de bună calitate, este greoi. Acestea
sunt motivele pentru care se manifestă şi fenomenul migrării din rural în urban, mai ales în rândul tinerilor, 8.3
la mia de locuitori în 2010, faţă de 6.8 în 2007 şi 6 în 2009. Fenomenul migrării se manifestă şi în sens invers,
din mediul urban în mediul rural, 13,8 la mia de locuitori în 2010, faţă de 12.2 în 2007 şi 10 în 2009, numai că
81
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România în cifre 2011, Institutul Naţional de Statistică, coordonator Prof. Univ. Dr. Virgil Voineagu - Preşedinte
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cei care migrează înspre rural nu mai sunt tinerii, ceea ce accentuează procesul de îmbătrânire populaţiei din
mediul rural.
Cu toate acestea, spaţiul rural al României are un potenţial extraordinar care trebuie pus în valoare şi
exploatat durabil, atât pentru a reînvia fiinţa identitară a românilor, cât şi pentru a creşte calitatea vieţii
acestora. Dezvoltarea comunitară urmăreşte exact acest lucru, cu atât mai mult în mediul rural; este un proces
formativ care are ca scop creşterea calităţii vieţii pentru toţi membrii unei comunităţi şi presupune crearea
capacităţii membrilor comunităţilor de a fi proactivi. Valorile pe care se bazează dezvoltarea comunitară şi, în
acelaşi timp, le promovează în rândul membrilor şi actorilor dintr-o comunitate rurală sunt: participare civică,
spirit de iniţiativă, voluntariat, abordare participativă, echitate şi coeziune socială, oportunităţi egale, abordarea
dezvoltării de jos în sus, responsabilitatea socială a tuturor membrilor comunităţii, potenţialul latent al
comunităţii (cunoaşterea existentă la nivel local) şi încrederea că membrii comunităţii sunt cei mai potriviţi să
găsescă cele mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă.
Actorii sectorului non-profit care lucrează în mediul rural folosesc adesea procesele specifice dezvoltării
comunitare în proiectele lor curente. Există mai multe tipuri de metodologii specifice dezvoltării comunitare;
toate se bazează pe învăţarea experienţială, ceea ce duce la construirea capacităţii actorilor din mediul rural şi
asigură, în plus, sustenabilitatea demersului, având următoarele avantaje:


Creează obişnuinţa actorilor din comunitate de a aborda dezvoltarea comunităţii într-o manieră
integrată şi participativă, care generează responsabilitate pe termen lung şi o bună gestiune a
resurselor locale;



Promovează cetăţenia activă şi favorizează creşterea calităţii democraţiei locale prin dialogul de la
egal la egal al cetăţenilor cu reprezentanţii autorităţilor locale, prin parteneriatele dintre actorii
locali şi autorităţi – astfel crescând gradul de legitimitate al autorităţii locale;



Favorizează implicarea persoanelor direct afectate în analiza nevoilor, în propunerea de soluţii, în
luarea deciziilor şi în implementarea soluţiilor alese, aducând astfel pe agenda publică adevăratele
priorităţi ale comunităţii;



Conduce la formarea unor structuri formale sau informale durabile (grupuri de iniţiativă, organizaţii
comunitare înființate conform legii asociațiilor și fundațiilor sau altor legi speciale, precum cea care
reglementează activitatea FRDS) care pot acţiona pe termen lung, cu resurse relativ puţine şi care,
în plus, au competenţe pentru atragerea de noi resurse în comunitate;



Promovează şi apără drepturile grupurilor dezavantajate, promovează incluziunea socială activă;



Contribuie la cunoaşterea şi promovarea conceptelor şi instrumentelor de dezvoltare durabilă şi de
responsabilitate socială;



Contribuie la identificarea, cunoașterea şi valorificarea resurselor locale şi la utilizarea
patrimoniului local, istoric, cultural, natural, etnic etc., ca instrument de dezvoltare durabilă a
comunității.



Pregăteşte şi consolidează capacitatea actorilor locali şi a membrilor comunităţii de a-şi construi
noi strategii şi noi abordări în rezolvarea problemelor cu care se confruntă în funcţie de dinamica
comunităţii, de experienţele anterioare, de noi resurse.

În concluzie, procesele specifice dezvoltării comunitare crează și dezvoltă capacitatea locuitorilor din mediul
rural de a fi proactivi, de a gândi dezvoltarea comunității în termeni de bunăstare pentru fiecare membru al
acesteia, de a acționa inovativ și responsabil, în comun, folosind și regenerând resursele locale. Este nevoie
însă atât de un cadru legislativ care să se plieze pe realitățile spațiului rural românesc și să faciliteze
valorificarea potențialului uman care se crează și se dezvoltă prin astfel de intervenții cât și de punerea în
84

Carta Albă a sectorului ONG din România

practică a unor măsuri de politică socială la toate nivelurile, care să contribuie la dezvoltarea resursei umane
din mediul rural.
În România ultimilor douăzeci de ani, printre puţinele măsuri politice destinate dezvoltării spaţiului rural se află
Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală (PNDR), înscris între politicile naţionale post-aderare ca principal
instrument de atragere de finanțări din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Elaborat
pentru perioada 2007–2013, PNDR se îndreaptă acum spre final, aflat fiind într-o perioadă în care evaluările şi
analizele de impact instituţionale sau ale experţilor independenţi trebuie să constituie baza următorului
program de dezvoltare rurală care se află în plin proces de elaborare.
Printre recomandările evaluatorilor independenţi ai programului cu privire la optimizarea strategiei PNDR
găsim şi chestiuni care ţintesc dezvoltarea micii agriculturi, cu accent pe producţia tradiţională sau pe
dezvoltarea de micro-întreprinderi, direcţii de acţiune care pot fi susţinute şi promovate cu mult mai mult
succes prin metode de dezvoltare comunitară. Iată câteva dintre aceste recomandări făcute de echipa de
experţi independenţi ai firmei de consultanţă contractată pentru evaluarea intermediară a PNDR, IDEL
(Innovacion y Desarrollo Local, http://www.idel.ro/) “încurajarea producţiei agricole de calitate la toate nivelurile,
dând o atenţie specială micilor fermieri, producători şi întreprinzători care sunt cei care pot dezvolta mai bine
valorile producţiei tradiţionale; încurajarea cererilor micilor exploataţii cu aplicarea proiectelor de o mai mică
anvergură care să faciliteze şi crearea de micro-întreprinderi cu mai mari facilităţi de co-finanţare; transmiterea
către beneficiari a posibilităţilor de dezvoltare care înglobează sinergiile dintre cele patru axe ale PNDR, astfel
încât să se poată implementa, la nivel local, strategii de dezvoltare susţinute de calitatea produselor
83

tradiţionale româneşti” .
Provocările concrete şi complexe cu care se confruntă comunităţile rurale în contextul actual, atât din
perspectiva profesioniştilor din domeniul dezvoltării comunitare şi dezvoltării rurale, cât şi din cea a membrilor
comunităţilor rurale – beneficiari, practicieni și promotori ai dezvoltării comunitare – care au participat la acest
proces de consultare sunt prezentate sintetic în cele ce urmează, pe mai multe direcţii:
1. Capitalul social al comunităţilor rurale
Există un potențial mare de capital social (oamenii se cunosc între ei, în general există legături strânse și un
oarecare spirit de întrajutorare), care nu pare utilizat sau potenţat suficient. Astfel, la nivelul multora dintre
comunităţile rurale, în special a celor mici şi mai izolate, sau în comunităţile de romi, se constată un nivel
redus de încredere în forţele proprii, în ceilalţi şi în instituţii/ organizaţii/ autorităţi. De asemenea, nivelul de
toleranţă faţă de diversitate este mic, iar vulnerabilitatea la zvonuri şi manipulare este importantă. În general,
oamenii nu au încredere că vor putea schimba ceva în bine, neîncredere cauzată în principal de lipsa de
dialog între cetățeni și autoritățile publice, de lipsa exercițiului democratic participativ şi a unui cadru coerent,
creat chiar de autorităţi, care să stimuleze participarea. În plus, nu este lipsit de importanţă faptul că resursele
umane calificate – profesorii, medicii, agronomii, fii ai satului etc. – manifestă un nivel scăzut de implicare în
rezolvarea problemelor comunităţii, nu au o legătură durabilă cu comunitatea pe care o educă și o formează,
prin urmare nu sunt valorizate ca modele demne de urmat sau ca lideri ai comunităţii.
De asemenea, spiritul de iniţiativă şi de leadership în comunităţi este mai degrabă latent sau orientat unilateral
spre soluţii pentru probleme individuale. Aceste aspecte fac dificilă recunoaşterea resurselor locale şi a valorii
deosebite a acestora, iar mobilizarea comunităţii pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de utilizare şi de
regenerare a acestora, care să conducă la creşterea bunăstării comunităţii în general, pare un ideal greu de
atins.
83

Raport final de Evaluare Intermediara a PNDR (Raport elaborat prin contractul de servicii C/511/1/1/S/10/00/04/0010.08.2010 de către echipa de experţi independenţi ai IDEL), pagina 136
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2. Resursa umană de la nivel rural
Dacă ne referim atât la membrii comunităţii, cât şi la reprezentanţii instituţiilor, resursa umană de la nivel rural
are un nivel scăzut de educaţie şi de informare în toate domeniile (legislaţie, oportunităţi de finanţare,
cetăţenie europeană etc.), situaţie întreţinută şi de faptul că tinerii care acced la forme superioare de
învăţământ (chiar de la liceu pornind), nu se mai întorc în mediul rural. Practic, e un cerc vicios: tinerii care își
continuă studiile în mediul urban nu se mai întorc în mediul rural, pentru că, din cauza puţinelor opţiuni /
oportunităţii, nu au unde să se angajeze. Situaţia descrisă mai sus este cu atât mai gravă în comunităţile
rurale izolate, care se confruntă şi cu o îmbătrânire accentuată a populaţiei deoarece tinerii şi adulţii, indiferent
de nivelul de studii, părăsesc ţinutul natal pentru a-şi căuta de lucru. Există pericolul de a se pierde astfel şi
fiinţa identitară a acestor ţinuturi, din cauza lipsei de dialog intergeneraţional (bătrânii din comunitate nu pot
transmite generaţiilor tinere bagajul de patrimoniu imaterial al locului).
Resursa umană din Administrația Publică Locală din rural nu este motivată din punct de vedere material şi
profesional, de multe ori este deprofesionalizată (posturile specifice din administrația locală sunt ocupate de
către persoane puțin pregătite sau fără pregătite în domeniile specifice) sau supraîncărcată (de exemplu,
referentul social se ocupă și cu evidența populației și cu alte treburi administrative în cadrul primăriei).
3. Politicile elaborate la nivel naţional pentru spaţiul rural
Măsurile care privesc dezvoltare economică (inclusiv agricolă) și socială (inclusiv educațională) a spaţiului
rural sunt lipsite de coerență și coordonare, poate şi datorită lipsei generale de viziune cu privire la dezvoltarea
rurală a României.
De asemenea, aceste măsuri nu sunt suficient adaptate la realităţile cu care se confruntă comunităţile locale.
Autoritățile responsabile de elaborarea măsurilor de politici publice nu cunosc suficient beneficiile abordării de
tip participativ în dezvoltarea comunitară și a potențialelor ei rezultate şi avantaje sau manifestă o lipsă de
continuitate în susţinerea unui proces participativ de dezvoltare comunitară, ceea ce poate conduce la
pierderea micilor câştiguri acumulate în cadrul unor intervenţii punctuale şi limitate în timp (încredere, lidership,
cunoştinţe şi abilităţi etc.).
Un alt aspect foarte important este acela că, în cea mai mare parte a situaţiilor nu există surse de finanțare
locale, regionale sau naţionale accesibile ONG-urilor mici, locale, ceea ce contribuie, pe lângă alţi factori, la
lipsa de sustenabilitate a acestor structuri de societate civilă şi implicit la descurajarea oricărui demers local
provenit din partea membrilor comunităţii.
În final, punem în discuție şi modul deficitar în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP) a gestionat faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia Grupurilor de
Acţiune Locală – din sub-măsura 4.3.1.1 – Construcţie de parteneriate public-private a axei IV LEADER din
cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Aceasta a compromis în mare parte derularea
întregului program LEADER în România, deoareace a favorizat crearea de parteneriate formale, încheiate
pentru a obţine un punctaj mai bun la evaluare.
4. Funcţionarea deficitară a instituţiilor şi autorităţilor de la nivel local
În primul rând, vorbim de alocarea netransparentă și fără consultarea comunității a resurselor de la bugetul
local, de faptul că aceste resurse nu ajung la problemele cele mai presante ale membrilor comunității şi sunt
de multe ori slab gestionate. Spre exemplu se construiesc toalete la școala din comunitate pentru care se
alocă sume incredibile, parchet nou, dar de proastă calitate, care se strică într-un an etc., ceea ce contribuie la
creșterea suspiciunilor legate de posibila corupție a reprezentanților autorităților locale și implicit la
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neîncredere în acestea. Apoi, atitudinea angajaţilor instituţiilor statului faţă de cetăţeni este una
condescendentă, fară să fie concentrată în mod real pe rezolvarea problemelor cu care aceştia li se adresează.
De multe ori se manifestă atitudini de rasism şi discriminare atunci când cetăţenii care se adresează instituţiilor
aparţin minorităţilor, în special minorităţii rome. În plus, ignorarea legislaţiei în vigoare este o practică curentă
în multe comunităţi rurale.
5. Legislaţie
Aminteam la începutul documentului că este nevoie de un cadru legislativ care să se plieze pe realitățile
spațiului rural românesc și să faciliteze valorificarea potențialului uman din spațiul rural. Putem vorbi atât de o
lipsă de legislație care să faciliteze dezvoltarea spațiului rural, de neadaptarea legislației existente la situația
concretă a comunităților rurale, dar și de o practică specifică Autorităților Publice Locale de ignorare a
legislației în vigoare, fie ea bună sau rea.
Când vorbim despre neadaptarea legislației la situația concretă din rural, putem să ne gândim, spre exemplu,
la legislația în domeniul antreprenoriatului care este încă prea complicată pentru mediul rural. De exemplu,
înregistrarea unui simplu PFA necesită drumuri repetate la Registrul Comerțului, în loc să fie făcută la primăria
locală, iar administrarea acestuia este şi mai dificilă. Un alt dezavantaj care a creat dificultăţi atât membrilor
comunităţilor rurale cât şi potenţialilor investitori interesaţi de aceste zone este situaţia neclară din punct de
vedere legislativ a terenurilor – nefinalizarea intabulării terenurilor (agricole sau intravilane) la nivel naţional.
De asemenea, lipsa unor facilități, inclusiv fiscale, pentru agenții economici care își desfășoară activitatea la
nivelul comunităților rurale, a sporit dezinteresul agenţilor economici sau a potenţialilor investitori pentru spaţiul
rural.

Propuneri
Cel mai important deziderat al practicienilor în dezvoltare comunitară, care în acelaşi timp este în linie cu
recomandările Strategiei UE 2020, este acela de a include bagajul de cunoaştere al comunităţilor locale în
elaborarea de politici destinate acestora. Acest lucru se poate realiza prin crearea de mecanisme de
participare la nivel „grassroots” a locuitorilor din rural şi a altor factori interesaţi, pentru a iniţia acţiuni pentru
comunitate bazate pe nevoi reale, identificate participativ şi pentru a contribui la elaborarea de politici publice
personalizate, care ţin cont de particularităţile fiecărei categorii de beneficiari.
Propunerile de mai jos răspund acestui deziderat şi au la bază expertiza, experiența şi lecţiile învăţate de
beneficiarii, practicienii și promotorii dezvoltării comunitare în mediul rural care au participat la procesul de
consultare pentru elaborarea Cartei Albe 2012.
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10. Educație și voluntariat
Capitol coordonat de către
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,
CEDU – Centrul Educaţia 2000+,
Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru
Voluntariat
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Obiectiv / Acţiuni propuse
Comentarii – inclusiv impactul propus
1. Colaborarea instituţiilor publice cu organizaţiile neguvernamentale implicate în educaţie;
1.1. Constituirea şi/sau eficientizarea unor grupuri
Diversificarea domeniilor de interes, a domeniilor prioritare de acţiune precum şi a competenţelor ONGcomune de lucru MECTS – organizaţii
urilor impun crearea unor grupuri de lucru tematice. Dezbaterile din cadrul acestor grupuri de lucru vor
neguvernamentale, focalizate pe arii problematice
avea ca efect ajustarea strategiilor de acţiune ale ONG-urilor în vederea sprijinirii acelor iniţiative
(ex.: descentralizare, management şcolar,
guvernamentale care sunt în acord cu valorile şi filosofia organizaţiilor civice, cât şi ajustarea strategiilor
curriculum, dezvoltarea profesională a cadrelor
MECTS în acord cu deciziile grupurilor de lucru.
didactice etc.) al căror secretariat să fie gestionat de
către MECTS
1.2. Asumarea de către MECTS a unui program de
Sunt necesare crearea unui mecanism participativ, transparent şi constant de consultare şi agrearea
cooperare cu organizaţiile neguvernamentale fondat
unui calendar care să stabilească o periodicitate a consultărilor. Priorităţile stabilite în prezentul
pe propunerile de politici publice ale societăţii civile,
document pot constitui ariile majore ale acestor negocieri.
respectiv a unui mecanism de consultare în ceea ce
Risc: Schimbările la nivel politic induc schimbări la nivelul generării strategiilor şi/sau la nivelul ritmului
priveşte propunerile legislative şi de preluare la nivel
de implementare a prevederilor LEN.
de sistem a rezultatelor validate prin programele
implementate de ONG-urile active în educaţie
1.3. Acordarea de suport către MECTS şi instituţiile
Este necesara continuarea discuţiilor MECTS – organizaţii neguvernamentale în vederea sprijinirii
de învăţământ în procesul de descentralizare
constante din partea organizaţiilor neguvernamentale a procesului de descentralizare (consultanţă,
formarea membrilor consiliilor de administraţie etc.).
Transferul de expertiză din partea ONG-urilor către instituţiile de învăţământ în ceea ce priveşte
managementul acestora ar asigura respectarea unor principii de democraţie, transparenţă şi luare a
deciziilor participativă.
1.4. Constituirea unor mecanisme de comunicare
Implementarea la nivel local a unor proiecte care se subsumează acestei acţiuni este o constantă a
MECTS – organizaţii neguvernamentale, la nivel
acţiunii ONG-urilor. Impactul la nivel de sistem va fi asigurat prin instituirea (la nivelul MECTS şi a
local, prin intermediul Inspectoratelor Școlare
Inspectoratelor Şcolare Judeţene) şi funcţionarea eficientă a unor mecanisme de diseminare, de
Județene, astfel încât ONG-urile să aibă un rol activ
preluare şi de extindere la nivel de sistem a rezultatelor validate prin programele implementate de ONGîn sprijinirea şcolilor pentru a construi parteneriate
urile active în educaţie. Prin încurajarea continuă de la nivel naţional a parteneriatului şcoala – ONG,
solide în comunitate, cu toţi actorii implicaţi (şcoalaorganizaţiile neguvernamentale pot constitui liantul între şcoală, comunitate, administraţia publică locală,
ONG-primărie-părinţi-mediul business etc)
surse de finanţtare etc.)
2. Sprijinirea reformei curriculare
2.1. Promovarea construirii unui curriculum care să
Realizarea acestei acţiuni este în relaţie directă cu realizarea acţiunii 1.2 de mai sus.
se alinieze tendinţelor generale de evoluţie şi
Organizațiile neguvernamentale și mediul de afaceri pot sprijini MECTS în demersurile de corelare a
standardelor internaţionale unanim acceptate în
curriculum-ului cu nevoile reale ale elevilor şi cu piaţa muncii, un parteneriat activ asigurând o abordare
domeniul reformelor curriculare având ca principal
bazată pe cercetări comparative, evaluări periodice și o planificare etapizată a schimbărilor.
scop pregătirea elevilor şi studenţilor pentru viaţă şi
pentru integrare pe piaţa muncii
2.2. Modernizarea procesului educaţional în spiritul
ONG-urile au pilotat şi au promovat proiecte cu impact curricular, multe dintre aceste proiecte fiind
dezvoltării de competenţe şi abilităţi de viaţă prin
implementate la nivel naţional în parteneriat cu MECTS şi/sau cu inspectoratele şcolare judeţene:
transferul către sistemul formal de învățământ a
dezvoltarea abilităţilor de viaţă, educaţie pentru cetăţeni,educaţie pentru sănătate, educaţie
modelelor de bună practică
antreprenorială etc. Reforma curriculară în desfăşurare ar putea fi o bună oportunitate de valorizare a
achiziţiilor din aceste tipuri de proiecte şi de transfer a acestora înspre curriculum-ul oficial.
Indexarea proiectelor de succes în ceea ce priveşte metodele interactive de predare, dezvoltarea

Predictibilitate
8 luni – 1 an

1 an

1 an

2 ani

5 ani

1-2 ani

89

Carta Albă a sectorului ONG din România

2.3. Formularea şi promovarea unor principii de bază
pe care să se bazeze propunerile de politici, precum:
echitate, egalitate de şanse etc

abilităţilor de viaţă, cetăţenia activă, educaţia antreprenorială etc, şi crearea unei strategii concrete de
asigurare a sustenabilităţii acestor proiecte ar trebui să fie o prioritate pentru dialogul MECTS – ONG,
din perspectiva creşterii calităţii actului educaţional.
Eforturi comune MECTS – organizaţii neguvernamentale pentru formularea şi promovarea principiilor
învăţământului echitabil şi a egalităţii de şanse atât prin un document de poziţie al MECTS cât şi
susţinut de o strategie de promovare a documentului prin materiale explicative şi traininguri destinate
sprijinirii cadrelor didactice.
În ultima perioadă s-au intensificat discuțiile cu privire la curricula și manualele pe baza cărora se predă
în școli disciplina religie. Din punct de vedere al multor organizații neguvernamentale, modul în care în
acest moment se predă religia în școli nu asigură libertatea de conștiință, protejată de Constituția
84
României . În acest domeniu, dar și în altele ce țin de curricula școlară sunt necesare reforme bazate
pe largi dezbateri în societate.

2.4 Implicarea tuturor factorilor interesați în
modificarea reală si constructivă a conținutului
manualelor de religie și a curriculum-ului școlar în
asa fel încât acestea să promoveze comportamente
de toleranta si acceptare si să evite îndoctrinarea
religioasă.
2.5 Fundamentarea oricăror modificari prin derularea Promovarea unei reforme curriculare etapizate şi crearea unui mecanism eficient de centralizare a
de cercetari specifice
datelor şi cercetare comparativă și a impactului.
3. Promovarea şi utilizarea metodelor şi principiilor educaţiei nonformale în instituţiile de învăţământ
3.1.Evaluarea impactului şi creşterea calităţii
Săptămâna Şcoala Altfel demonstrează deschiderea MECTS şi a instituţiilor de învăţământ către o
programelor oferite prin Săptămâna Şcoala Altfel
ofertă educaţională flexibilă, adaptată nevoilor tinerilor, participativă şi inovativă. O colaborare mai
strânsă între MECTS și organizațiile neguvernamentale asigură îmbunătăţirea planificării, implementării
şi evaluării Săptămânii Şcoala Altfel prin formularea de propuneri bazate pe consultarea tuturor factorilor
implicaţi în derularea programelor Şcolii Altfel 2012.
3.2. Crearea unei reţele naţionale de organizaţii şi
Acţiune asumată de parteneriatul FDSC – ANPCDEFP – ISE, în vederea creării unui portal naţional
instituţii care promovează şi utilizează educaţia
reprezentativ pentru educaţia nonformală şi a punerii bazei reţelei actorilor implicaţi în educaţia pe toată
nonformală, în vederea creşterii calităţii programelor
durata vieţii.
de educaţie nonformală şi extracurriculară şi a
promovării învăţării pe toată durata vieţii
4. Alocarea de resurse specifice pentru programe şi proiecte în educaţie
4.1. Alocarea de resurse dedicate şi crearea de
Alocarea de resurse specifice (de la fondurile structurale, până la fondurile alocale la nivel local de
politici pentru direcţionarea fondurilor către proiecte
administraţiile publice) se poate realiza prin colaborarea factorilor interesați pentru realizarea
specifice (educaţie, tineret, voluntariat), inclusiv către următoarelor acțiuni:
organizaţiile neguvernamentale, pentru dezvoltarea
- implicarea activă în programarea FSE 2014-2020
capacităţii, furnizarea de servicii, susţinerea
- urmărirea comunicărilor CE în domeniul educației și transpunerea acestora la nivelul politicilor
activităţilor de voluntariat şi implicare civică etc.
naționale
- consolidarea dialogului între finanțatorii publici și donatorii instituționali privați centrați pe
educație prin regularitatea consultărilor, complementaritatea acțiunilor, identificarea proiectelorpilot ce pot fi preluate ca programe naționale, instituirea/reluarea dialogului cu APL pentru
finanțarea din bugetele locale a domeniului educațional
4.2. Sprijinirea şi promovarea proiectelor care îşi
Procesele de dezvoltare şcolară trebuie sprijinite şi încurajate cu deosebire în etapele de reformare
propun să piloteze, să valideze şi să promoveze
globală a sistemului. Şcoala trebuie să-şi dezvolte capacitatea de asumare a schimbărilor majore
modele eficiente de intervenţie la nivelul unităţilor de
promovate la nivel de sistem precum şi capacitatea de adaptare permanentă a ofertei sale educaţionale
84

2 ani

1 an

3 ani

6 luni

10 luni

3 ani

2 ani

alineat 1, art. 29 din Constituție “Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă”
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învăţământ în vederea validării unor procese eficiente
de dezvoltare şcolară care să ducă la îmbunătăţirea
calităţii educaţiei

la nevoile reale ale elevilor şi ale comunităţii. Parteneriate formale între MECTS şi ONG-urile care
promovează/implementează astfel de proiecte ar putea duce la generarea şi validarea unor modele
concrete de acţiune dar şi la orientarea demersurilor comune spre acele şcoli/zone de intervenţie
prioritară.
Din partea MECTS, este necesară crearea şi promovarea unui mecanism de sprijinire a acestor
iniţiative de pilotare-validare-promovare a modelelor eficiente de intervenţie în educaţie.
5. Contribuţia organizaţilor neguvernamentale la crearea Strategiei naţionale de învăţare permanentă
5.1. Transparentizarea procesului de
Propunerea și implementarea unui mecanism de monitorizare a implementării
2 ani
elaborare/finalizare și implementare a strategiei
5.2. Implementarea și evaluarea Strategiei în ceea ce Sprijinirea implementării măsurilor specifice, precum și a evaluării / analizei de impact asupra acestor
3 ani
privește ”dezvoltarea cadrului general privind
măsuri.
recunoașterea rezultatului învățării în contexte
informale și nonformale pe piața muncii și în sistemul
educațional” (extras din PNR 2011-2013)
6.Alocarea de resurse suficiente pentru
eliminarea costurilor ascunse ale educaţiei şi
asigurarea în mod real a gratuităţii învăţământul
obligatoriu
6.1
Alocarea şi cheltuirea a minimum 6% din PIB Este necesară nu doar alocarea a 6% din PIB, ci şi asigurarea utilizării acestor fonduri. Totodată,
1 an
pentru educaţie
această măsură va conduce la respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 , art. 8 şi
angajamentelor asumate prin Pactul Naţional pentru Educaţie.
6.2.Includerea costurilor asociate educaţiei (spre
2 ani
exemplu, transport, alimente, echipament pentru
sport etc.), precum şi a unui fond destinat
concursurilor şi a altor activităţi extra-curriculare în
costul per elev
Asigurarea transparenţei utilizării bugetului pentru Este necesară construirea şi aplicarea unui mecanism obligatoriu de consultare a copiilor, părinţilor şi 1 an
educaţie la nivel central, judeţean, local şi la nivel de cadrelor didactice care să asigure identificarea corectă a nevoilor resimţite la nivelul instituţiei de
unitate de învăţământ şi asigurarea unui acces facil învăţământ. Finanţarea educaţie va fi astfel realizată prin luarea în considerare a concluziilor rezultate în
la aceste informaţii.
urma aplicării mecanismului de consultare de la nivelul şcolii, precum şi prin consultarea celorlalţi actori
din sistemul de învăţământ, implicit calcularea costului real per elev să pornească de la acelaşi
mecanism.
7. Creşterea calităţii actului didactic prin programe de dezvoltare profesională şi prin promovarea modelelor de bună practică în rândul cadrelor didactice
7.1. Conceperea şi furnizarea de programe complexe Iniţierea de măsuri prin care sectorul ONG devine partener în procesul de furnizare a formării pentru
2 ani
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, în
cadre didactice, în vederea sprijinirii MECTS și structurilor sale pentru creșterea calității actului didactic.
acord cu nevoile acestora şi cu schimbările majore
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să constituie o prioritate a sistemului cu deosebire
promovate la nivelul sistemului de învăţământ
în etapa următoare care, în conformitate cu calendarul de implementare a LEN, va aduce schimbări
fundamentale, printre altele, la nivel curricular, la nivelul evaluării dar şi în ceea ce priveşte
managementul unităţilor de învăţământ. Principalele riscuri în acest domeniu vin din lipsa resurselor
(manageriale, financiare, de resurse umane) pentru conceperea şi oferirea în timp util a acestor
programe. Introducerea unui nou curriculum, a clasei pregătitoare sau a unor schimbări în evaluarea
elevilor va fi serios distorsionată (dacă nu pusă în pericol) de lipsa unui sprijin informat şi competent din
partea corpului didactic.
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Este necesara o planificare realista în ceea ce priveşte implementarea diferitelor prevederi ale LEN
(avem în vedere, spre exemplu, întârzierile înrealizarea şi implementarea unui nou curriculum naţional);
acestea pot afecta programele promovate de organizaţiile neguvernamentale, care riscă să devină
discordante cu evoluţiile generale din sistem.
7.2. Îmbunătăţirea status-ului şi imaginii cadrelor
Promovarea atitudinilor proactive şi a exemplelor de bună practică este o necesitate atât ca imagine
2 ani
didactice, a modului în care corpul profesoral este
externă, cât şi in interiorul sistemului (sunt frecvente situaţiile în care cadrele didactice care folosesc
văzut de societate, prin diseminarea largă a
metode inovative de predare nu sunt încurajate de colegi în interiorul instituţiei de învăţământ).
exemplelor pozitive
Diseminarea exemplelor pozitive, a modelelor de bună practică şi a succeselor înregistrate de cadrele
didactice şi de instituţiile de învăţământ este o prioritate în vederea îmbunătăţirii percepţiei asupra
calităţii actului didactic.
Mai mult decât atât, sunt necesare măsuri active prin care să crească gradul de atractivitate a carierei
didactice şi să fie încurajaţi absolvenţii de învăţământ superior să opteze pentru o careră în educaţie.
8. Includerea voluntariatului ca domeniu de competenţă la nivelul instituţiilor centrale cu competențe în domeniul educației şi stabilirea mecanismelor instituţionale
pentru un dialog structurat şi constant între mişcarea de voluntariat şi instituţiile publice
8.1. Includerea explicită a voluntariatului între
Voluntariatul nu este alocat explicit în România în portofoliul niciunei instituții centrale, fapt care face
1 an
competențele MECTS ca formă de educație
foaret dificilă relaționarea strategică a sectorului cu instituțiile centrale. Această includere ar plasa
nonformală și permanentă
voluntariatul în sfera de competență a MECTS, facilitând viitoarele colaborări pe componenta
educațională. Este imperativ necesar ca voluntariatul să nu fie asimilat tineretului, ci recunoscut ca o
competență specifică și independentă, având în vedere faptul că impactul său se reflectă nu doar
asupra tinerilor, ci și asupra adulților și vârstnicilor prin valențele sale de formă de educație permanentă,
chiar dacă nonformală.
8.2. Crearea unui grup permanent de lucru și
În prezent colaborarea dintre sectorul de voluntariat și instituțiile educaționale este sporadică și
2 ani
dezvoltarea unui plan comun de acțiune în vederea
dependentă de interesul individual manifestat de decidenții de la nivelul instituțiilor educaționale
facilitării colaborării dintre instituțiile educaționale și
centrale/județene/locale. Crearea unui astfel de grup de lucru ar putea creiona un cadru instituțional
organizațiile sectorului de voluntariat pentru atingerea care să maximizeze impactul colaborărilor dintre instituțiile educaționale și organizațiile sectorului de
unor obiective comune
voluntariat, bazat pe obiective comune împărtășite și pe un plan de acțiune clar și corelat cu obiectivele
pe termen lung ale României în domeniul educațional. Un plan de acțiune agreat și dezvoltat prin
metode participative ar asigura un parcurs centrat pe atingerea obiectivelor educaționale ale României
pe termen lung și ar maximiza mobilizarea resurselor existente atât la nivelul instituțiilor educaționale cât
și în sectorul de voluntariat în vederea atingerii acestor obiective.
9. Dezvoltarea unor mecanisme stabile de colaborare instituțională între instituţiile de învăţământ de la toate nivelurile şi organizaţiile sectorului de voluntariat pentru
implementarea programelor naționale ale MECTS care includ componente de voluntariat (Programul național „Şcoala Altfel”, Strategia Naţională de Acțiune
Comunitară și altele)
9.1. Evaluarea colaborării dintre instituțiile de
Aceste colaborări au avut loc la nivel sporadic și local, cu puține exemple de organizare prealabilă
6 luni
învățământ și organizațiile sectorului de voluntariat
consistentă. O evaluare a colaborării dintre instituțiile educaționale și organizațiile sectorulu de
pentru implementarea celor două programe
voluntariat va asigura informațiile necesare unei planificări corespunzătoare a viitoarelor colaborări care
naționale.
să maximizeze impactul acestor programe.
9.2.Dezvoltarea unui plan coerent de maximizare a
Rezultatele evaluării vor oferi baza necesară unei planificări adecvate a colaborării dintre instituțiile
1 an
impactului colaborării cu sectorul de voluntariat
educaționale și organizațiile de voluntariat în cadrul celor două programe naționale existente în prezent,
pentru a crește succesul acestor programe naționale
asigurând în același timp o corelare a acestora cu obiectivele pe termen lung ale României în domeniul
cu evidente componente de voluntariat
educațional.
9.3. Realizarealizarea unui cadru instituțional de
Dezvoltarea unui cadru partenerial permanent între instituțiile centrale cu competențe în domeniul
1 an
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colaborare între instituțiile educaționale de toate
educațional (MECTS) și structurile de reprezentare ale sectorului de voluntariat va asigura o colaborare
nivelurile și structurile de reprezentare ale sectorului
strategică a celor două părți și va facilita lucrul în comun într-o formă structurată și organizată.
de voluntariat pentru creșterea impactului acestor
programe și corelarea impactului lor cu obiectivele pe
termen lung ale României în domeniul educațional
10. Includerea unei componente de educație nonformală prin voluntariat între prioritățile de alocare a fondurillor europene dedicate educației
10.1. Definirea educației nonformale prin voluntariat
Educația nonformală nu se regăsește în prezent între prioritățile de finanțare ale fondurilor structurale
2 ani
între prioritățile în baza cărora se realizează alocarea dedicate educației, in ciuda recunoscutei sale contribuții la atingerea unor obiective educaționale mai
fondurilor europene dedicate educației și includerea
largi; se impune deci corectarea acestei situații pentru viitoarea generație de fonduri europene pentru a
parteneriatelor cu organizațiile sectorului de
asigura un impact mai mare al acestor finanțări și a utiliza la maxim toate resursele disponibile pentru
voluntariat între criteriile necesare alocării acestor
atingerea obiectivelor educaționale pe termen lung ale României
finanțări căte instituțile de educație de la toate
nivelurile și a indicatorilor de implicare în voluntariat a
beneficiarilor în lista de indicatori de impact ai
programelor de finanțare vizate
11. Implementarea sistemului de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat şi impunerea sa pe piaţa educaţională şi a muncii ca un instrument viabil de
completare a pregătirii profesionale și educației civice a tinerilor elevi și studenți
11.1. Crearea unui grup de lucru format din
Instrumentul creat pe durata AEV 2011 este corelat cu Cadrul European al Calificărilor și cu alte
1 an
reprezentanți ai instituțiilor educaționale și ai
instrumente de recunoaștere existente la nivel european. În prezent se lucrează în sectorul de
sectorului de voluntariat care să dezvolte sistemul de voluntariat la pilotarea acestuia și la finalizarea sa, urmând etapa de implementare unde o colaborare
implementare a instrumentului de recunoaștere a
între toți factorii interesați poate asigura succesul acestui demers.
competențelor dobândite prin voluntariat creat în
cadrul AEV 2011
11.2. Crearea unui plan de recunoaștere a acestui
Formele de recunoaștere a acestui instrument și de utilizare a sa în cadrul sistemului educațional sunt
1 an
instrument și de includere a sa în sistemul
extrem de importante și este necesar ca ele să fie definite împreună de toți factorii interesați, mai ales
educațional în forme și domenii unde poate aduce
din perspectiva impactului său asupra atingerii obiectivelor educaționale pe termen lung ale României.
beneficii
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Analiza situației
În ultimii ani, educaţia este în focusul dezbaterilor publice, atât în sferele de expertiză şi de decizie cât şi la
nivelul societăţii civile. Rezultatele nesatisfăcătoare ale evaluărilor naţionale, ale examenului de bacalaureat
sau performanţele modeste în evaluările internaţionale au atras numeroase critici şi o schimbare de percepţie
şi de atitudine, la nivelul publicului, în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ.
România este statul membru cu cel mai mic nivel al cheltuielilor anual per elev (Eurydice, 2012, Key Data on
85

Education in Europe ). Exceptând plata personalului din învăţământ, pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de
educaţia unui copil, părinţii sunt nevoiţi să aloce încă o dată şi jumătate suma alocată de statul român acelui
86

copil . În acest context considerăm investiţia în educaţie ca fiind prioritară. Rapiditatea schimbărilor, atât
la nivelul reformelor propuse cât şi la nivelul structurii de conducere a Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, nu conferă stabilitatea şi timpul necesar pentru fundamentarea deciziilor astfel încât
acestea să servească interesului real al beneficiarilor direcţi: elevii şi studenţii.
Prin urmare, considerăm că sunt necesare demersuri (concretizate în programe şi proiecte) susținute, care să
echilibreze imaginea publică a învăţământului aducând în discuţie, sistematic, nu numai aspectele critice ci şi
performanţele sistemului.
Subliniem importanța unor măsuri și acțiuni coerente și asumate de toți actorii implicați prin consultări
periodice și colaborare continuă, în vederea creșterii calității în educație. Vedem investiția în educație ca fiind
prioritară: educarea copiilor și tinerilor este temelia dezvoltării unei societăți bazate pe valori, unde oamenii
sunt împliniți ca indivizi și au un rol constructiv în societate. Vedem educația ca fiind primul și cel mai important
demers către dezvoltarea durabilă.
Prin educație înțelegem mai ales sistemul de învățământ, și pe lângă acesta, programele de voluntariat și
cetățenie activă, proiectele și activitățile de educație non-formală, programele de calificare/recalificare
destinate adulților etc., toate acestea încadrându-se în ceea ce numim „învățare pe tot parcursul vieții”.
Consideram că o educație formală de calitate, completată de programe de învățare pe tot parcursul vieții,
programe de voluntariat și cetățenie activă și proiecte de educație non-formală sunt pași importanți către
dezvoltarea durabilă.
În ceea ce priveşte voluntariatul, acesta nu își regăsește explicit locul în axele prioritare care ghidează
alocarea fondurilor europene, în ciuda virtuţilor sale recunoscute de creator de capital social, creator de
competenţe care cresc angajabilitatea tinerilor şi dezvoltator al comunităţilor locale.
O legătură fundamentală dintre voluntariat şi domeniul educaţiei este reprezentată de capacitatea
voluntariatului de a dezvolta competenţele celor care sunt implicaţi în activităţi de voluntariat pe termen mediu
şi lung. Implementarea mecanismului de recunoaştere a competentelor dobândite prin voluntariat propus în
urma dezbaterilor şi întâlnirilor de lucru organizate cu ocazia Anului European an Voluntariatului (2011) va
avea nevoie cu siguranţă atât de un sprijin instituțional și material adecvat, care să faciliteze recunoaşterea şi
impunerea sa pe piaţă.
Observăm eforturile MECTS de a oferi spațiu de dezvoltare de activități de voluntariat și educație non-formală
în cadrul unor inițiative precum Programul național „Şcoala Altfel” sau Strategia Naţională de Acțiune
Comunitară şi sistemul de punctare a profesorilor pentru implicarea în activităţi extracurriculare în colaborare
cu organizații neguvernamentale în cadrul unor activități de voluntariat. Aceste programe marchează o
apropiere instituţională între autorităţile cu competenţe în domeniul educaţional şi sectorul de voluntariat, care,
85

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Eurydice), 2012, Key data on Education in Europe 2012. [Online] Available at
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf [accessed in July 2012]
86
Organizaţia Salvaţi Copiii, septembrie 2010, Învăţământul Gratuit Costă! - Cercetare cu privire la ‘costurile ascunse’ din educaţie,
Bucureşti
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dacă vor fi dezvoltate într-o manieră colaborativă şi coerentă, pot aduce beneficii însemnate atât
învățământului cât și mișcării de voluntariat şi, evident, tinerilor elevi şi studenţi, cât și profesorilor și adulților
care se vor implica în activităţi de voluntariat în contextele astfel create.
Propunem demersuri comune pentru o dezvoltare susținută, în următoarele direcții pe care le considerăm
prioritare:
Educație:
1. Colaborarea instituţiilor publice cu organizaţiile neguvernamentale implicate în educaţie;
2. Sprijinirea reformei curriculare;
3. Promovarea şi utilizarea metodelor şi principiilor educaţiei nonformale în instituţiile de învăţământ;
4. Alocarea de resurse specifice pentru programe şi proiecte în educaţie;
5. Contribuţia organizaţilor neguvernamentale la crearea Strategiei naţionale de învăţare permanentă;
6. Creşterea calităţii actului didactic prin programe de dezvoltare profesională şi prin promovarea
modelelor de bună practică în rândul cadrelor didactice;
Voluntariat:
7. Includerea voluntariatului ca domeniu de competenţă la nivelul instituţiilor centrale cu competențe în
domeniul educației şi stabilirea mecanismelor instituţionale pentru un dialog structurat şi constant între
mişcarea de voluntariat şi instituţiile publice;
8. Dezvoltarea unor mecanisme stabile de colaborare instituțională între instituţiile de învăţământ de la
toate nivelurile şi organizaţiile sectorului de voluntariat pentru implementarea programelor naționale
ale MECTS care includ componente de voluntariat (Programul național „Şcoala Altfel”, Strategia
Naţională de Acțiune Comunitară și altele);
9. Includerea unei componente de educație nonformală prin voluntariat între prioritățile de alocare a
fondurillor europene dedicate educației;
10. Implementarea sistemului de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat şi impunerea sa
pe piaţa educaţională şi a muncii ca un instrument viabil de completare a pregătirii profesionale și
educației civice a tinerilor elevi și studenți.
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11. Sănătate
Capitol coordonat de către Asociația M.A.M.E
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I. Îmbătrânirea populației
Conform WHO (World Health Organization- Organizatia Mondiala a Sănătăţii) pânâ în 2050 70% din populaţia UE va avea peste 65 de ani. Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o
problemă majoră a UE dar şi a României. Datorată în principal curbei descendente a natalităţii, îmbătrânirea populaţiei poate avea repercusiuni majore asupra întregului sistem
sanitar. În 2011 numărul de născuţi vii a scăzut de la 212199 la 196242, scăderea fiind mai accentuată în mediul urban faţă de rural. De asemenea, în 2011 avem un deficit de
populaţie, înregistrându-se un nou declin al sporului natural negativ, de la -47524 la - 55197, indicator ce îşi menţine evoluţia încă din 2002. În acelaşi timp, îmbătrânirea
populaţiei generează o creştere a incidenţei afecţiunilor geriatrice, scăderea cuantumului contribuţiilor la buget şi creşterea cheltuilor pentru sănătate (Sursa cifrelor: Ministerul
Sănătăţii - INSP-CNSISP)
Public țintă
Problema
Politica propusă
Impact
Predictibilitate
Pacienţii

Scăderea natalităţii (cauze abordate: creştera
numărului de întreruperi de sarcină, creşterea
incidenţei infertilităţii, creşterea vârstei maternităţii)

1. Creşterea finanţării Programului Naţional de Sănătate
a Femeii şi Copilului
2. Realizarea şi implementarea de campanii de informare
şi educare a publicului larg privind efectele recuzării sarcinii,
efectele scăderii natalităţii asupra societăţii pe termen mediu
şi lung, incidenţa, cauzele şi efectele infertilităţii

creşterea natalităţii

2 ani

3. Transformarea subprogramului pilot de FIV într-un
program naţional de sine stătător.
Nu există informaţii disponibile pentru
persoanele care au în familie antecedente de boli
rare, motiv pentru care aceste ezită să procreeze.

Stimularea diagnosticului precoce, diagnosticului prenatal şi
consilierii genetice pentru pacienţii sau potenţialii pacienţi cu
boli rare

creşterea natalităţii
copiilor sănătoşi în
familiile cu antecedente
de boli genetice rare

2 ani

Accesibilitate scăzută la diagnostic şi tratament
medical în rândul bătrânilor (73% dintre pacienţii
care renunţă la tratamentul medical o fac din motive
financiare iar speranţa de viaţă fără dizabilitate Healthy Life Years- este sub media UE)

1. Implementarea de campanii de screening şi
monitorizare a afecţiunilor geriatrice

Îmbunătăţirea sănătăţii
bătrânilor şi creşterea
speranţei de viaţă activă
dar şi scăderea
costurilor cu tratamentul

2 ani

Sistem sanitar pregătit
pentru gestionarea
patologiei specifice
populaţiei bătrâne

5 ani

2. Dezvoltarea sistemului de îngrijire la domiciliu
3. Diagnosticarea precoce a bolilor cronice prin
încurajarea efectuării controalelor medicale anuale (în
special a Alzheimer-ului)
Profesioniştii

Creşterea incidenţei bolilor cronice
(cardiovascular şi diabet) în condiţiile numărului
mic de medici (România este inclusă la categoria
10-19 medici la 10.000 de locuitori, asemenea
Algeriei şi Libiei de exemplu. În Europa doar Bosnia
şi Herţegovina precum şi Albania au un număr atât
de mic de medici raportat la numărul de locuitori,
majoritatea având 30+ medici la 10.000 de locuitori

1. Adaptarea curriculei facultăţilor de medicină la
contextul actual (acordarea unei atenţii sporite patologiei
geriatrice şi specializarea în consecinţă a medicilor)
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2. Adaptarea programelor naţionale de sănătate la
patologiile existente
II. Mortalitatea infantilă şi neonatală
Mortalitatea infantilă, deşi în scădere semnificativă (26,9 la o mie de născuţi vii în anul 1990, 18,6 în 2000, 18,4 în 2001, 17,3 în 2002, 6,7 în 2003, 16,8 în 2004, 15 în 2005, 13,9
în 2006, 12 în 2007 şi 11 în 2008), rămâne cea mai ridicată din Europa. Media mortalităţii infantile în UE este de 4,59 la o mie de născuţi vii. În cadrul mortalităţii infantile, cea
neonatală precoce (între zero şi şase zile) şi cea neonatală (prima lună) sunt în scădere uşoară. Mortalitatea infantilă după prima lună (mortalitatea infantilă postneonatală)
rămâne încă foarte ridicată: 46%, reprezentând aproape jumătate din decesele sub un an care se înregistrează după prima lună de viaţă, din cauza deficienţelor în educaţia
sanitară a mamelor şi a supravegherii insuficiente din partea personalului sanitar. (sursa: Strategia Naţionala de Raţionalizare a Spitalelor 2010-2012 realizată de Ministerul
Sănătăţii în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale, www.ms.gov.ro)
Public țintă
Pacienţii

87

Problema

Politica propusă

Impact

Predictibilitate

Nu există măsuri concrete şi aplicabile imediat
care să aibă în vedere zonele geografice cu o
rată mare a mortalităţii infantile corelând datele
cu cele ce vizează condiţiile socio-economice
favorizante.

Elaborarea măsuri concrete şi aplicabile imediat care să-şi
propună identificarea zonelor geografice şi a conditiile socioeconomice care conduc la o rată mare a mortalităţii infantile
precum şi elaborarea unor măsuri de prevenire cu ţintă
directă (de exemplu: pneumonia este prima cauză a
mortalităţii infantile în Romania şi apare acolo unde există
condiţii insalubre)

Scăderea mortalităţii
infantile şi neonatale

2 ani

Acces redus la servicii specializate pentru
naştere, în special pentru femeile din categoriile
defavorizate şi cele din mediul rural din cauza
lipsei de specialişti în teritoriu şi din cauza lipsei
mijloacelor materiale care să permită acestor femei
să ajungă în centrele urbane unde există specialişti.

Înfiinţarea reţelei de Asistenţă Primară Teritorială pentru
îngrijirea mamei şi copilului (case şi centre de naşteri
coordonate de medici de familie şi moase)

Scaderea mortalitatii
materne şi infantile;
Creşterea accesibilităţii
la serviciile de asistenţă
medicală primară pentru
gravide

5 ani

Gravidele din mediul rural nu accesează
serviciile medicale specific perioadei gravidităţii
(44% dintre gravidele din comunităţi rurale
vulnerabile, prezentand dificultăţi socio economice
nu au fost niciodată la un control ginecologic în
timpul sarcinii şi 67% nu au făcut nici o ecografie în
87
timpul sarcinii )
România este ţara cu numărul cel mai mare din
cadrul UE de naşteri prin cezariană. Naşterea
prin operaţie cezariană fiind o intervenţie chirurgicală
terapeutică şi nu de elecţie.

Dezvoltarea unei reţele eficiente de asistente comunale
(termen diferit de moaşe/asistente medicale) recrutate chiar
din sânul comunităţii care să monitorizeze şi să faciliteze
prezentarea gravidelor la medic şi să menţină informată
comunitatea.

Creşterea numărului de
sarcini asistate
medicale şi identificarea
precoce a afecţiunilor
nou născutului

2 ani

Crearea de programe de informare a tinerelor mame cu
privire la opţiunile de naştere, asupra implicaţiilor acestei
intervenţii chirurgicale , dar şi ale beneficiilor naşterii
naturale asupra fatului şi a mamei.

Scăderea numărului
naşterilor prin cezariană

2 ani

Salvaţi Copiii, 2011, Studiu privind sănătatea reproducerii şi a nou născutului în rândul beneficiarilor proiectului Fiecare copil contează
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Profesioniștii

Absenţa unui ghid clinic pentru asistarea naşterii
fiziologice elaborat de organismele de specialitate
în colaborare cu organizaţiile de pacienţi şi aprobat
de Ministerul Sănătăii.

Conceperea ghidului clinic pentru asistarea naşterii
fiziologice pe baza celor mai recente recomandări în
domeniu de către organizaţiile profesionale în colaborare cu
organizaţiile de pacienti şi impunerea sa ca material
fundamental pentru protocoalele interne utilizate în toate
secţiile de Obstetrică Ginecologie din ţară.

Scăderea mortalităţii
materne şi infantile
;Cresterea numărului de
naşteri naturale

2 ani

Absenţa personalului medical nepregătit pentru
nursing la domiciliu contribuie la limitarea
accesului comuniăţii la serviciul medical, îngirijirea
medicală la domiciliu fiind o componenta esenţiala a
unui sistem de sănătate optim.personal medical
nepregatit pentru nursing la domiciliu-

Introducerea unui curs de nursing la domiciliu in curricula
destinata pregatirii asistentelor medicale precum si a unor
stagii de dezvoltare profesionala pentru medici in domeniul
nursing-ului la domiciliu

Stagiile de practica la
domiciliu vor contribui la
dezvoltarea
profesionala a
personalului medical al
unui spital.

2 ani

Lipsa unor protocoale de transfer la maternitate
a mamei şi copilului, în cazul naşterilor la
domiciliu, precum şi insufiecienta normare a
practicii medicale a moaşelor care, din cauza
lipsei normelor de aplicare a Legii 144/2008, nu îşi
pot exercita o parte esenţiala a profesiei lor , aşa
cum este prevazută în Legea-cadru, anume normele
pentru exercitarea autonomă a profesiei ca titular de
cabinet medical individual şi asistarea naşterii
fiziologice în cadrul nespitalicesc (centru de naştere)
şi la domiciliu.
Cadrele medicale nu beneficiază de programe de
instruire continuă cu o concentrare pe
protocoalele specifice naşterii, comunicarea cu
gravida şi cu familia acesteia- Punctajele EMC
necesare pentru practica legală a cadrelor medicale
nu sunt condiţionate de tematica cursurilor de
Educaţie Medicală Continuă la care cadrele
medicale participă anual.

Conceperea normelor de aplicare a Legii 144/2008 pentru
profesia de Moasa pentru:practica independenta (CMI);
asistarea nasterii in case si centre de nasteri fara sala de
operatie, cu protocol de transfer la spital-materitate;
asistarea nasterii la domiciliu

Creşterea numărului de
naşteri
naturale;Scăderea
mortalităţii materne şi
infantile

2 ani

Instruirea continuă a cadrelor medicale, includerea
comunităţii şi familiilor în procesul de instruire pentru
sanatatea gravidei si a nou nascutului. Impunerea ca un
procent de minim 25% din punctajul EMC annual al unui
cadru medical să fie obţinut prin participarea la cursuri cu
tematica centratţ pe Drepturile pacientilor şi Comunicarea cu
Pacienţii organizate de asociaţii de pacienţi.

Scăderea mortalităţii
materne şi infantile

3 ani

III. Obezitatea și stilul de viață nesănătos
Conform datelor furnizate de Institutul de Endocrinologie C I Parhon, un român din patru suferă de obezitate şi 20% dintre români sunt obezi. La capitolul obezitate infantilă
România se află pe locul 3 în Europa.
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Public țintă

Pacienţii

Profesioniştii

Problema

Politica propusă

Absenţa unor program de educaţie pentru
sănătate la nivel naţional şi comunitar care să
cuprindă secţiuni pentru fiecare categorie de risc.

Introducerea unor programe de educaţie pentru sănătate la
nivel naţional şi la nivel comunitar care să cuprindă secţiuni
pentru fiecare categorie de cetăţeni şi pe fiecare categorie
de risc. Aceste programe să fie finanţate şi gestionate de
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi a Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, cu implicarea autorităţilor locale.

Diagnosticare tardivă a bolilor metabolice

Introducerea obligativităţii efectuării unui set de analize de
rutină, anual, pentru copiii cu vârsta între 0-18 ani.

Absenta unor programe de asistare a pacienţiilor cu
risc socio-medical

Introducerea unor servicii socio-medicale primare şi
specializate care să asigure asistarea pacientului cu risc
socio-medical la externarea din spital sau din centre de
recuperare. Durata furnizării serviciilor trebuie să fie în
funcţie de nevoile reale ale pacientului până la recuperare
sau, după caz, pe toata durata de îngrijiri paliative
Realizarea unei politici publice care sa conduca la crearea
unui sistem sanitar orientat spre pacient / asigurat, centrat
pe preventie si nu pe tratament

Sistemul medical este actualmente concentrat pe
tratarea bolilor si nu pe prevenirea lor

Impact

Predictibilitate

1. Realizarea unor
mecanisme care să
asigurare şi
eficientizeze serviciile
de sănătate cu scop
preventiv;
2. Creşterea nivelului de
sanatate al populaţiei.
3. Eficientizarea
cheltuielilor din sistemul
de sănătate;
4. Creşterea nivelului de
educaţie sanitară al
populaţiei
Prevenirea problemelor
de sănătate şi
prevenirea incidenţei
obezităţii la copii şi
adolescenţi
Accesul pacientilor la
servicii socio-medicale;

5 ani

scaderea costurilor
aferente tratamentelor si
cresterea ratei
populatiei sanatoase

5 ani

3 ani

5 ani

IV. Bolile cronice
Bolile majore şi bolile cronice, care afecetează cel puţin 50 de persoane din 100.000, reprezintă cauza a peste 87% din decesele înregistrate în UE în 2009 (sursa http: //
ec.europa.eu )
Public țintă
Problema
Politica propusă
Impact
Predictibilitate
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Pacienţii

Absenţa obligaţivităţii screeningului la copiii
născuţi prematur. Doar 30% dintre nou născuţi sunt
testaţi în vederea depistării afecţiunilor genetice

Introducerea obligativităţii screen-ingului la copiii
născuţi prematur, copiii distrofici.

Indentificarea timpurie a
afecţiunilor genetice şi
tratarea lor
corespunzătoare , dar şi
prevenirea
îmbolnăvirilor grave

2 ani

Depistarea tipurile a
bolilor congenitale si
aplicarea de protocoale
speciale care sa
diminueze gradul de
afectiune medicala
Scăderea ratei copiilor
cu probleme logopedice
severe

2 ani

AUDIOLOGIE
Absenţa unei supravegheri medicale în primele
zile de viață pentru screening audiologic. Acesta
este o procedură neinvazivă, simplă, fără riscuri și
care ajută la devansarea depistării problemelor de
auz uneori cu mai mult de un an. Poate fi efectuată
și de personal mediu, după un training de 2 ore.
Absenta clinicilor specializate in implant
cohlear.În România, chirurgia de implant cohlear se
desfășoară în acest moment în câteva clinici ORL
din centrele mari universitare, capabile să asigure
toate condiţiile necesare efectuării acestei proceduri
la adult. Din păcate, aceste clinici întrunesc în foarte
mică măsură condiţiile necesare pentru efectuarea
procedurilor audiologice şi imagistice de depistareconfirmare a hipoacuziei sever-profunde, precum şi
a intervenţiei chirurgicale la copilul sub 1 an.

Introducerea obligativităţii screen-ingul audiologic
neonatal (în primele 2 zile de viaţă)

Reorientarea eforturilor materiale și financiare ale
programului de implant cohlear către serviciile de ORL
pediatric, care dispun de echipe complete de specialişti, de
servicii de anestezie terapie-intensivă adecvate, precum şi
de capacităţi complementare de tratament al afecţiunilor
pediatrice asociate.

2 ani

Este vorba în special de lipsa dotării specifice a
serviciilor de anestezie-terapie intensivă
pediatrică şi a inexistenței personalului medical
calificat în acest scop. Ca urmare, se manifestă o
tendință de întârziere a vârstei de implantare, cu
prelungirea duratei de aşteptare pe listele de
aşteptare, opusă tendinței și recomandărilor
europene. Alteori, procedurile diagnostice şi
intervenţia chirurgicală au loc în condiţii improprii,
expunînd copilul unor riscuri anestezice
inacceptabile. O altă consecinţă o constituie
îndepărtarea de la indicaţia de implant cohlear a
copiilor cu deficiențe asociate, din cauza
imposibilităţii gestionării acestora în spitale de adulți.
Există chiar clinici ORL în care temerile legate de
incapacitatea de a gestiona riscurile chirurgicale
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pediatrice au condus la acumularea unor stocuri de
implante cohleare, chiar dincolo de perioada de
valabilitate/garantare a sterilității pachetului, simultan
cu depăşirea vârstei optime de implantare a copiilor
aflați pe listele de aşteptare! Consecinţa acestei stări
de lucruri este reprezentată de diminuarea
considerabilă a eficienţei acestei terapii, drame
personale ale pacienţilor şi familiilor, dar şi cheltuirea
ineficientă a fondurilor Programului. Mai mult decît
atât, cele două spitale de pediatrie din Bucureşti
unde sunt întrunite condiții ideale pentru efectuarea
tuturor procedurilor diagnostice şi terapeutice au
beneficiat până acum de o atenţie neglijabilă din
partea Programului național de implant cohlear, sau
chiar au fost respinse de la includerea în acest
program, deşi au obţinut deja rezultate excelente în
implantarea copiilor de vârstă sub 2 ani.

Deficiente in procedura de alocare de fonduri şi
de achiziţie a dispozitivelor si absenta
transparenței necesare. Actualele norme care
prevăd ca dispozitivele să fie achiziționate direct de
către stat, nu includ părinţii în procesul de decizie.
Decizia pe care părinţii o iau trebuie să fie
considerată una pentru o viaţă şi că ea dă naştere
unei relaţii permanente între produs/producător şi
persoana implantată. Tocmai de aceea , părintele,
ca principal factor responsabil cu educarea şi
dezvoltarea copilului, nu mai poate fi exclus din
acest proces. Alte probleme sunt legate de listele de
aşteptare pe care se înscriu pacienţii. Listele de
asteptare trebuie sa devina publice. Nu sunt
publice, nu se cunoaşte exact câte persoane sunt
înscrise şi nici cât are de aşteptat fiecare pacient.

1. Includerea părinților în procesul de decizie la
achiziționarea soluției auditive cu implant cohlear, inclusiv
prin oferirea posibilității de a completa suma de bani alocată
prin program, pentru achiziţionarea unei soluţii auditive mai
performante.
_______________________________________________2.
Modificarea legislației pentru transformarea prețului actual
de decontare al dispozitivelor în preț de referinta
_______________________________________________3.
Includerea unui reprezentant interesat al societății civile
în comisia care analizează și avizează dosarele (așa cum
se întâmplă spre exemplu în cazul programului de FIV și
embriotransfer);
_______________________________________________4.
Publicarea in extenso a informațiilor privind listele de
așteptare, numărul pacienților înscriși și fondurile
alocate, pentru ca părinții să poată estima și evalua corect
timpul până la intervenție și decide dacă rămân în așteptare
sau se orientează către o intervenție în mediul privat

2 ani
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Profesioniştii

Nu există tratamente standard integrate în
servicii speciale cu o abordare multi-disciplinară
pentru afecţiuni adiacente în cazul copiilor
hipoacuzici.

Creearea de servicii speciale integrate destinate copiilor
hipoacuzici (hipoacuzia are uneori şi alte afecţiuni
adiacente) .

Creşterea ratei de
absorţie a copiilor
hipoacuzici în grădiniţe
şi şcoli de masă iar pe
termenul lung integrarea
acestora în societate
fără stigmatul unei
dizabilităţi

2 ani

Logopezii sunt profesonişti specializaţi să corecteze
defecţiunile de vorbire dar în cazul copiilor cu
implant cohlear este nevoie de logopezi
specializaţi în demutizare, specializare care nu
există în România

Introducerea unor cursuri de formare profesională
specifice pentru logopezii care lucrează cu copii cu
implant cohlear (logopedie-demutizare)

Maximizarea eficienței
procesului de terapierecuperare-integrare
socială pentru copilul cu
implant

2 ani

AUTISM
Pacienţii

Absenţa datelor cu privire la incidenţa reală a
autismului (TSA) în populaţia din România

Centralizarea naţională şi raportarea numarului de
cazuri de diagnosticare şi screening la nivelul
populaţiei.

Creşterea capacităţii
statului de a dimensiona
bugete necesare pentru
diagnostic şi intervenţie

2 ani

Şansele reduse de intervenţie timpurie şi
eficientă după vârsta de trei ani a copiilor cu
tulburări din spectrul autist.Asta o demonstrează
studiul RAA în rândul medicilor de familie - iunie
2011 (www.autism.raa.ro)

Realizarea unui sistem de depistare precoce implementat
la nivel naţional dar şi de formare continuă a medicilor de
familie şi pediatri. Implementarea unor procese de
evaluarea sistematică şi periodică a tuturor copiilor,
astfel încât diagnosticul să fie stabilit cât mai devreme.

2 ani

Absenţa unor echipe multidisciplinare pentru
diagnosticare şi evaluare, la nivelul fiecărui judeţ

Crearea unor centre multidisciplinare (neuropsihiatru,
psiholog s.a.) accesibile în toată ţara, care să utilizeze
teste de diagnostic şi evaluare în TSA recunoscute la
nivel internaţional

Diagnosticarea timpurie
a afecţiunilor din
spectrul autist şi
abordarea
corespunzătoare prin
intervenţii specifice
Diagnosticarea timpurie
a afecţiunilor din
spectrul autist şi
abordarea
corespunzătoare prin
intervenţii specifice

3 ani
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Profesioniştii

Pacienţii

Rigiditatea încadrării persoanelor diagnosticate
cu TSA în vederea acordării unui ajutor adecvat.
Ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănatătii
nr 725/2002 si 762/92/2007 stipulează criteriul unui
IQ scăzut pentru acordarea de ajutor adecvat pentru
persoanele diagnosticate cu TSA dar o parte din
aceste persoane sunt foarte inteligente cu toate
acestea nu sunt independente (pentru că nu percep
pericolele)
Copii diagnosticati cu TSA sunt investigaţi cu
dificultate de către medicii specialişti (în boli ale
copilăriei sau alte tipuri de boli) pentru că nu sunt
pregătiţi pentru a comunica cu aceştia

Crearea unor echipe multidiciplinare de specialisti care
să realizeze această încadrare. specialistilor din echipele
multidisciplinare

Acces la ajutor adecvat
pentru persoanele
diagnosticate cu TSA

1 an

Instruirea medicilor specialişti în ceea ce priveşte
comunicarea cu copiii cu TSA şi dobândirea de cunoştinte
despre managementul durerii la persoanele cu dificultăţi de
comunicare/interacţiune

cresterea accesului la
serviciile medicale ale
copiilor cu TSA

2 ani

Absenta terapiiilor licentiate de recuperare pentru
TSA

Licentierea terapiilor de recuperare pentru TSA

Accesul bolnavilor
diagnosticaţi cu TSA la
tratament, chiar dacă
situaţia materială este
precară, prin
decontarea acestuia
prin casa de asigurări
medicale

2 ani

Nu există un ghid de buna practică pentru bolnavii
ce prezintă risc de TSA
Nu exista instrumente de screening care să permita
medicilor de familie să identifice TSA dar nici
instrumente de diagnosticare validate pentru mediciii
psihiatri şi psihologi

Identificarea şi stabilirea situaţiei unui copil la risc (TSA)
astfel încât să se elaboreze un Ghid de buna practică
Achizitionarea şi validarea de instrumente de screening
pentru medicii de familie precum şi a instrumentelor de
diagnosticare validate şi aplicabile în sistemul naţional
pentru psihiatri şi psihologi clinicieni (accesibile în mod
gratuit)

cresterea calitatii vietii

2 ani

cresterea numarului de
bolnavi diagnosticati
corect cu TSA

2 ani

Prevenţia poate reduce
incidenţa îmbolnăvirilor
de cancer iar
diagonosticarea bolii în
faza incipientă
favorizează recuperarea
totală a bolnavilor

5 ani

Numărul bolnavilor de cancer ar putea atinge în
viitor cifre ingrijoratoare. În România, s-a înregistrat
o creştere de la peste 40.000 de cazuri noi
diagnosticate în 1994 la 68.000 în 2011. Se prevede
o creştere cu aproximativ 2.000 de cazuri de cancer
pe an

ONCOLOGIE
Campanii, derulate sistematic şi metodic, de informare a
publicului larg şi , în mod special, a personalului medical
(medici de familie etc) cu privire la semnele imbolnavirii cu
cancer a copiilor/tinerilor ceea ce va duce la diagnosticarea
timpurie si asigurarea cu celeritate a accesului la tratament;
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Profesioniștii

Diagnosticare tardivă a cancerului (col uterin,
mamar, colon, prostată)

Introducerea obligativităţii screen-ingului în vederea
identificării timpurii a cancerului de col uterin, cancerului
mamar, cancerului de colon şi prostată

Scăderea incidenţei
cancerului şi creşterea
nivelului de sănătate a
populaţiei

2 ani

Aproape 80% dintre bolile rare nu au un tratament
medicamentos specific. Majoritatea depind de
tratamente de recuperare, de diverse terapii, de
servicii de suport şi de integrare în comunitate, care
nu sunt incluse în programe naţionale de
sănătate.Tratamentele medicamentoase specifice,
de care beneficiază unele boli, sunt gratuite în cazul
în care respectivele afecţiuni sunt incluse în
Programul Naţional de Boli Rare al Ministerului
Sănătăţii. Dar programul numără doar 12 boli rare.
Spitalele din România se confruntă cu absenţa
medicamentelor oncologice care fie nu se mai
produc sau care se află pe piaţă, dar aprovizionarea
se face cu disfuncţionalităţi deoarece nu mai există
un interes comercial din partea producătorilor sau
distribuitorilor
Tratarea bolilor cronice conduc la spitalizări lungi ce
scot copiii şi tinerii din sistemul şcolar devenind din
ce în ce mai greu, chiar imposibil, pentru aceştia săţi mai continue studiile

Introducerea în cadrul programelor naţionale de sănătate
publică a tuturor bolilor rare cu impact în ceea ce priveşte
incluziunea socială a pacienţilor în cauză, astfel încât aceştia
să poată beneficia de tratamente medicamentoase specifice
gratuite dar şi de servicii de suport şi de integrare în
comunitate.

Accesul
nediscriminatoriu la
serviciile de sănătate a
pacienţilor cu boli rare.

2 ani

Crearea unor mecanisme care să evite disfuncţionalităţile
aprovizionării cu medicamente oncologice a unităţilor
sanitare de profil.

O rată de vindecare şi
supravieţuire net
superioară a bolnavilor
oncologici

2 ani

Crearea unor mecanisme funcţionale care să faciliteze
şcolarizarea copiilor şi tinerilor cu spitalizări îndelungate şi
sansa construirii/continuării unei cariere în condiţiile impuse
de boală şi de adaptarea la circumstanţe noi (invaliditate
parţială/totală; efecte de durată ale tratamentului oncologic
etc)

Creşterea şanselor de
incluziune socială

2 ani

Insuficienţa campaniilor ţintate pentru informarea
publicului dar şi a medicior de familie cu privire la
semnele imbolnavirii cu cancer.

Campanii, derulate sistematic şi ţintate, pentru informarea
publicului larg dar şi a personalului medical (medici de
familie etc) cu privire la semnele îmbolnăvirii cu cancer la
copii/tineri, ceea ce facilitează diagnosticarea timpurie şi
asigurarea cu celeritate a accesului la tratament;

Creşterea şanselor de
vindecare şi creşterea
calităţii îngrijirii;
scăderea costurilor de
tratament şi a
consecinţelor negative
ale acestuia;

2 ani
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Nu există o abordare multidimensională a
intervenţiei în tratamentul oncologic , având în
vedere faptul că nevoile unui pacient cu un astfel
de diagnostic se extind dincolo de tratamentul
medical (asistenţă psihologică pentru pacient dar şi
familia sa, un eventual suport material,
consiliere...etc)

Elaborarea şi implementarea MANAGEMENTULUI DE CAZ
ca metodă de lucru obligatorie cu pacientii oncologici (în
mod special pentru copiii cu cancer), astfel încât în
momentul diagnosticării, oncologul care a decis diagnosticul
să sesizeze în aceeaşi zi, în scris, direcţiile de asistenţă
socială /ong-urile acreditate iar acestea să desemneze un
manager de caz, în maxim 24 ore din momentul primirii
sesizării, pentru pacientul respectiv "

Cresterea ratei de
vindecare în rândul
pacienţilor oncologici

2 ani

Cerşterea capacităţii
autorităţilor centrale
pentru a bugeta
programele şi serviciile
de diagnotisc şi
intervenţie;

3 ani

Sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor
Pacienţii

Absenţa datelor naţionale cu privire la incidenţa şi
prevalenţa tulburărilor de sănătate mintală în rândul
populaţiei de copii din România

Realizarea de studii epidemiologice la nivel naţional, pe
diferite categorii de tulburări (tulburări de anxietate, depresie,
ADHD, tulburarea de conduită etc.)

Absenţa serviciilor de prevenţie adresate copiilor cu
risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală

Înfiinţarea şi dotarea Centrelor de Sănătate Mintală pentru a
oferi servicii comunitare de sănătate mintală adecvate
copiilor, respectând principiul accesibilităţii serviciilor.

Absenţa serviciilor comunitare integrate de sănătate
mintală, destinate copiilor diagnosticaţi cu tulburări
uşoare şi moderate, dar extrem de frecvente (ex.
tulburările de anxietate);
Absenţa serviciilor de tip echipă mobilă, care să
asigure intervenţia în comunităţi (mai ales
comunităţile rurale, izolate, fără acces la un alt tip de
serviciu);
Absenţa standardelor de servicii comunitare de
evaluare, tratament şi intervenţie psihosocială;

Înfiinţarea echipelor mobile pentru zonele rurale sau greu
accesibile.
Elaborarea standardelor de servicii comunitare de evaluare,
tratament şi intervenţie psihosocială;

Creşterea accesului la
asistenţă medicală
pentru toţi copii cu
risc/diagnosticaţi, prin
oferirea de servicii în
comunitate, în contexte
user-friendly,
nestigmatizante;
Creşterea accesului la
asistenţă medicală
pentru copii din zonele
rurale, izolate, cu risc
sporit;
Creşterea calităţii
serviciilor comunitare de
sănătate mintală prin
elaborarea standardelor
de serviciu
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Profesioniştii

Profesioniştii din asistenţa primară şi secundară
(medici de familie, medici pediatri) nu au competenţe
de screening şi identificare timpurie a celor mai
frecvente tulburări de sănătate mintală a copiilor;
Profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale au
competenţe şi resurse reduse pentru a realiza un
management de caz comunitar pentru copii
diagnosticaţi cu tulburări de sănătate mintală
(intervenţie clinică + intervenţie în şcoală +
psihoeducaţia familiei + intervenţie în comunitate).
Absenţa instrumentelor standardizate de screening
şi evaluare a principalelor tulburări de sănătate
mintală cu debut în copilărie;

Dezvoltarea de programe de formare a competenţei de
screening în sănătate mintală, pentru medicii pediatri şi
medicii de familie;
Dezvoltarea de programe de formare a competenţei de
evaluare şi intervenţie psihosocială de tip comunitar, pentru
profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale a copiilor şi
adolescenţilor;
Elaborarea şi validarea pe populaţie românească a
instrumentelor standardizate de screening şi evaluare a
principalelor tulburări de sănătate mintală cu debut în
copilărie;
Elaborarea ghidurilor de bună practică şi documentarea
experienţelor pozitive în domeniu;

Absenţa ghidurilor de bună practică care să
reglementeze

Creşterea nivelului de
competenţă a
profesioniştilor din
asistenţa primară şi
secundară şi
identificarea timpurie a
copiilor cu risc;

3 ani

Creşterea nivelului de
competenţă a
profesioniştilor din
domeniul sănătăţii
mintale şi cu impact de
elaborarea de programe
cost-eficiente de
intervenţie;
Creşterea numărului de
copii evaluaţi şi
diagnosticaţi corect şi
facilitarea accesului
acestora la servicii de
intervenţie;
Facilitarea accesului
profesioniştilor la
informaţie nouă şi
exemple de bună
practică documentate;

Decidenţii

Latenţa în aprobarea Strategiei Naţionale de
Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului;
Latenţa în elaborarea Planului Naţional de Acţiune în
completarea Strategiei de sănătate mentală pentru
copii şi adolescenţi

Aprobarea Strategiei Naţionale de Sănătate Mintală a
Copilului şi Adolescentului şi asumarea ei de către
autorităţile centrale de resort (Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Educaţiei, cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale);
Elaborarea Planului Naţional de Acţiune care să permită
bugetarea adecvată a serviciilor şi programelor de
dezvoltare profesională;

Definitivarea cadrului
strategic şi metodologic
în domeniul sănătăţii
mintale a copilului şi
adolescentului va
permite nu doar
bugetarea adecvată a
domeniului ci şi
împărţirea clară a
responsabilităţilor
tuturor actorilor implicaţi
şi asumarea acestora în
vederea creşterii calităţii

1 an

107

Carta Albă a sectorului ONG din România

îngrijirii oferite copilor şi
familiilor acestora.

TRANSPLANT
În România registrele de evidenţă a persoanelor ce
necesită un transplant sunt gestionate de clinicile
care efectuează transplant, astfel încât dacă un
pacient se află pe lista de aşteptare a unui transplant
la Bucureşti este posibil ca el să fi efectuat deja un
transplant la Cluj

Înfiinţarea unui Registru naţional al persoanelor ce necesită
transplant, detaliat pe tipuri de boli, care să stabilească
pacienţii care reprezintă “urgenţa majoră”, astfel încât
aceştia să poată beneficia de transplant în timp util;

Creşterea şanselor de
vindecare a persoanelor
ce necesită transplant
prin accesul la
transplant înainte de
înrăutăţirea stării de
sănătate a acestora.

2ani

În România nu există bănci de organe

Crearea unei bănci de organe (plămâni, rinichi, inimă,
cornee)

5 ani

Încadrarea bolnavilor în grad de handicap împiedică
uneori accesul acestora la piaţa muncii

Revizuirea criteriilor de acordare a gradului de handicap
astfel încât să permită încadrarea în muncă prin reconversie
profesională a persoanelor care s-au recuperat în urma
unor operaţii de transplant

Creşterea accesului la
transplant şi scăderea
ratei mortălităţii în
rândul persoanelor ce
necesită un transplant
de plămâni, rinichi,
inimă sau cornee
Acces la piaţa muncii
pentru pacienţii
recuperaţi total sau
parţial

Imbunatatirea schemei
de tratament a
persoanelor cu
dizabilitati fizice si
psihice, sanatate
mintala

2 ani

2 ani

DIZABILITĂŢI
Hipoterapia nu este inclusă în schema de tratament
a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice

Înfiinţarea unui nucleu de formatori şi a unui centru pentru
hipoterapie
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V. SISTEMUL MEDICAL
Public țintă
Pacienţii

Problema

Politica propusă

Impact

Criteriile de performanţă actuale au în vedere
numărul de secţii, dimensiunea spitalelor şi liniile de
gardă, aparatura medicală şi numărul de medici
specialişti. Aceste criterii nu includ şi o analiză a
nivelului de finanţare, excluzând performanţa
actului medical. Acest fapt determină o inechitate
socială, pacientul devenind vinovat că nu s-a născut
într-o localitate cu centru medical universitar sau
într-o localitate mai puţin defavorizată

Creeare unui sistem de finanţare a spitalelor având în
vedere performanţa. Sistemul să includă monitorizarea
spitalelor în privinţa calităţii serviciilor, a relaţiei cu pacientul,
transparenţa şi evaluarea. Un idicator prioritar în procesul
de evaluare să devină şi feedback-ul pacienţilor.

1.Spitalele vor avea, în
timp, performanţe
crescute, o calitate a
serviciilor ce va genera
mai multi pacienţi
__________________2.
Medicii vor acorda mai
multă atenţie pacienţilor
în vederea menţinerii
standardelor;
__________________3.
Pacienţii devin implicaţi,
ca factori de influenţă,
în procesul de evaluare

2 ani

Cele mai multe unităţi medicale au protocoale de
practica formale transcrise cu copy/paste din
ghiduri care au fost dezvoltate pentru a putea bufa
criteriile impuse de procesul de acreditare a
spitalelor şi unităţilor medicale dar care nu descriu
modul în care ar trebui să fie acordate serviciile
în unităţile respective. În plus, nu există
mecanisme prin care se monitorizează
respectarea acestor protocoale.

Pentru o practica medicala unitară in Romania, care să se
alinieze standardelor internaţionale este necesară
reactualizarea periodică a protocoalelor terapeutice
existente, specificând concret modul în care trebuie
acordate serviciile, odată cu implementarea de
mecanisme prin care se monitorizează respectarea
acestora.

Reducerea numărului
solicitărilor din partea
pacienţilor pentru
sprijinu financiar al
statului român pentru
tratament în străinătate,
creşterea expectanţei
de viaţă, act medical de
calitate

5 ani

Nu exista un singur tip de studiu de calcul al
serviciilor medicale. Prin calculul costurilor
produselor medicale înţelegem estimarea costurilor
unui anume tip de servicii de îngrijire - cum ar fi
costul mediu pentru o apendicită anul trecut, al unei
scanări CT sau al unei zile într-o unitate de terapie
intensivă.
Sunt mii de activităţi în cadrul unui spital care pot fi
calculate. Scopul obişnuit este de a evalua serviciile
care sunt specificate în contractul cu Fondul de
Asigurari de Sănătate. Actualmente, în elaborarea
unui buget necesar nu se iau în calcul preţurile
reale, actualizate ale serviciilor medicale, astfel
încât bugetele sunt nerealiste.

Stabilirea unui preţ real al serviciilor medicale ca punct de
plecare pentru calcularea bugetului necesar CNAS şi MS
precum şi determinarea proporţiei în care acest buget poate
fi acoperit din FNUASS

Fondul de Asigurări de
Sănătate poate acoperi,
în mod real, preţul
serviciilor medicale.

2 ani

Predictibilitate
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Profesioniştii

Nu există informaţii disponibile pentru public
care să arate bugetul de venituri şi cheltuieli,
contractele de achiziţii publice, cheltuielile cu
serviciile medicale şi nemedicale externalizate,
structura organizatorică a instituţiilor medicale,
membrii comitetului director, declarţiile de avere
şi interese.
Pacientul nu este informat cu privire la drepturile
sale, indiferent că punem în discuţie servicii
medicale gratuite sau cu plată.

Crearea unui mecanism de monitorizare şi penalizare a
spitalelor care nu-şi publică pe pagina de web bugetul de
venituri şi cheltuieli

Creşterea încrederii
populaţiei în sistemul de
sănătate publică şi
stoparea corupţiei

2 ani

Implementarea unui sistem care să impună anexarea unui
liste la fişa de externare a pacientului care sa cuprinda pe
lângă furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu şi o listă a
furnizorilor de servicii de recuperare.

Creşterea calităţii vietii.
Realizarea unui ciclu
complet: servicii
medicale în
ambulatoriu, spital,
servicii medicale şi de
recuperare la domiciliu

1 an

Nu există Centre de Expertiză în domeniul bolilor
rare care să poată oferi diagnostic precoce,
tratament şi abordare multidisciplinară

Stimularea creerii centrelor de expertiză în boli rare, conform
recomandărilor europene şi a Planului Naţional de boli rare

Îmbunătăţirea
managementului
pacienţilor cu boli rare

2 ani

ONG-urile care doresc să ofere suport
pacienţilor nu pot a avea acces la beneficiarii
spitalizaţi datorită managementului spitalelor care
fie solicită sprijin (în detrimentul pacienţilor) fie
refuză acest ajutor din diverse raţiuni.

Reglementarea relaţiei instituţionale spitale-ONG-uri.
Crearea de protocoale de colaborare Spitale-ONGuri.

Creşterea numărului
beneficiarilor sprijiniţi de
ONG-uri

Lipsa unei politici sanitare coerente şi pe termen
lung

Stabilirea unei strategii în domeniul sănătăţii pe termen
mediu şi lung, de minim 10 ani, asumată de toate forţele
politice;

Continuitate şi
consecvenţă în
aplicarea strategiei în
domeniul sănătăţii cu
posibilitatea de a obţine
rezultate masurabile
care sa oglindeasca o
scadere a ratei
imbolnavirii populatiei

5 ani
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Nu există politici de investire în personalul
medical cu planuri de carieră, programe de
specializare profesională continuă şi evaluări ale
competenţelor profesionale.

Creşterea nivelului de pregătire a personalului medical,
motivarea şi stimularea sa, evaluarea.

Personal medical
profesionalizat, la curent
cu cele mai noi
descoperiri în domeniul
sănătăţii, motivat şi
stimulat să rămână în
unitatea medicală.

5 ani
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Analiza situației
Acest capitol nu conţine o prezentare exhaustivă a tuturor problemelor cu care se confruntă sistemul de
sănătate din România, ci o prezentare a problemelor cu care se confruntă organizaţiile neguvernamentale
implicate în elaborarea sa precum şi beneficiarii acestora.

XXX
Sănătatea este un domeniu de interes naţional, un domeniu ce are un

impact imediat asupra

fiecărui

cetăţean şi totuşi un domeniu văduvit de viziune, strategie pe termen mediu şi lung, asumarea unor decizii de
către toţi decidenţii politici indiferent de culoarea politică, sau de acţiuni concrete menite să înregistreze un
oarecare progres.
Din 1990 şi până astăzi comisia de sănătate din cadrul Camerei Deputaţilor

i

este singura comisie

profesionalizată, în care medicii vorbesc cu medici dincolo de culoarea politică, doctrina de partid sau de linia
impusă de acesta. Aici se întâlnesc personalităţi profesionale iar politica sănătăţii ar trebui să primeze. Cu
toate acestea, indiferent de partidul aflat la guvernare sau de coaliţia de partide aflată la guvernare, legislaţia
din domeniul sănătăţii nu cunoaşte îmbunătăţiri, cu fiecare an fiind luate decizii tot mai iraţionale.
În 2011, în procesul de eficientizare a sistemului de sănătate, România s-a confruntat cu o serie de decizii
care au afectat şi mai mult încrederea cetăţenilor în capacitatea sistemului de a le oferi servicii de calitate.
ii

Astfel, 28 de unităţi sanitare cu paturi au fost comasate prin fuziune cu un alt spital iar 64 de unităţi sanitare
au fost reorganizate în camine pentru bătrâni, aceasta în timp ce resursele financiare alocate pentru
transformare nu erau identificate iar oamenii demonstrau în stradă speriaţi de dispariţia unicei unităţi sanitare
iii

din localitatea lor. Din ce în ce mai acută devine insuficienţa personalului medical de specialitate în timp ce
volumul de activitate este tot mai mare, iar prevederile legale nu permit plata orelor suplimentare şi s-au
înregistrat mereu dificultăţi în compensarea orelor suplimentare cu zile libere. Personalul medical de
specialitate, insuficent şi slab remunerat, este lipsit de un plan de carieră, menit să-l motiveze, iar despre
politici de investire în personalul medical şi menţinerea sa pe termen lung nici nu s-a pus problema.
În 2010 Guvernul României aloca pentru sănătate 3,9% din PIB, pentru ca pentru 2011 să se anunţe 5% dar
să se dovedească că în final că s-au alocat doar 3.8% din PIB, iar la începutul anului fiscal 2012 să se anunţe
un buget de aproximativ 4%. Nealocarea a minim 6% din PIB pentru sănătate, aşa cum se întâmplă în
celelalte ţări europene, dar şi inexistenţa unui sistem sanitar îndreptat spre pacient/asigurat, absenţa unui
sistem sanitar bazat pe prevenţie sau lipsa de transparenţă a alocării şi cheltuirii banilor publici pentru sistemul
de sănătate; toate acestea descriu tabloul sumbru al politicilor publice din domeniul sănătăţii din ultimii ani.
O lege absolut necesară, legea sănătăţii, aşteptată să reformeze din temelii un sistem bolnav, redactată în
grabă, fără un studiu de impact, fără consultarea medicilor, a societăţii civile, a născut reacţii puternice în
rândul cetăţenilor. În contextul dezbaterilor privind o lege care să protejeze interesele pacienţilor, este firesc ca
pacienţii să fie consultaţi, chiar să facă parte, prin intermediul reprezentaţilor lor, din echipa care redactează
noul proiect.
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Noua lege a sănătăţii , propusă de noul guvern şi aflată în dezbatere publică, aduce o serie de modificări
care vizează creşterea bazei de colectare a contribuţiilor, privatizarea sistemului de asigurări de sănătate,
coplata şi societăţi de asigurare precum şi societăţi mututale de asigurare după cum urmează:
1. Casele de asigurări de sănătate private: asiguraţii vor continua să contribuie la Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în aceeaşi măsură, dar sunt nevoiţi să îşi aleagă şi o casă de
asigurări private pentru a avea acces la serviciile medicale din pachetul de bază.
2. Coplata: o sumă pe care asiguraţii la sistemul de sănătate vor trebui să o plătească suplimentar faţă de
serviciile decontate din FNUASS (deci vizita la medic se scumpeşte). Dezbaterile pe această temă sunt foarte
intense, ONG-urile active din domeniul sănătăţii exprimându-se déjà împotriva acestui sistem, indiferent de
valoarea sa, în absenţa definirii opţiunii strategice privind noul model de sănătate şi în afara creării posibilităţii
de recuperare a costurilor cu coplata prin intermediul asigurărilor complementare de sănătate. Momentan,
negocierile dintre Ministerul Sănătăţii şi FMI pe tema coplăţii fiind amânate iar negocierile cu asociaţiile de
pacienţi fiind în continuă desfăşurare.
3 Asigurările de sănătate voluntare: limita de deductibilitate este de 300 de euro (echivalent în lei, la cursul
BNR)/an fiscal/asigurat;
4. Pachetul de bază de servicii de sănătate decontate de stat: pentru serviciile care nu vor fi incluse în
pachetul de bază, asiguratul poate sa încheie o asigurare de sănătate voluntară. Aceasta în condiţiile în care
asiguraţii nu au fost niciodată pe deplin clarificaţi, din lipsa de transparenţă şi comunicare, asupra conţinutului
pachetului de bază.
5. Sistemul de asigurări sociale de sănătate va fi reglementat şi supravegheat de CNAS, ca şi până
acum, iar ca o noutate – şi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA);
6. În cazul în care un asigurat, în baza asigurării sale sociale de sănătate, apelează la serviciile unui alt
furnizor decât unul dintre cei cu care asiguratorul său de sănătate este în relaţii contractuale, asiguratul are
dreptul la plata de către asigurator a cheltuielilor realizate în legătura cu serviciile medicale de care
beneficiază conform contractului-cadru, furnizorul putând solicita o plată suplimentară din partea
asiguratului, care însă nu poate depăşi 5% din valoarea stabilită de CNAS pentru respectivul serviciu.
În condiţiile în care ştim deja că 73% dintre pacienţii care renunţă la tratamentul medical o fac din motive
financiare iar speranţa de viaţă fără dizabilitate în România este sub media UE, este lesne de dedus ce efecte
vor avea asupra populaţiei reglementările referitoare la coplată şi la asigurările de sănătate private precum şi
la plăţile suplimentare din partea asiguratului în cazul în care furnizorul de asigurare o solicită.
Lipsa unei viziuni şi strategii coerente în domeniul sănătăţii în elaborarea cărora să fie implicaţi beneficiarii de
la începutul procesului este ceea ce reclamă astăzi societatea civilă. Implicarea beneficiarilor este esenţială şi
reprezintă un obiectiv fundamental al ONG-urilor active în domeniul sănătăţii. Beneficiarii (nu doar pacienţii
reprezentând doar o parte a celor de care trebuie să se ocupe sistemul de sănătate pentru că medicina are şi
componentă de prevenţie ce se adresează indivizilor sănătoşi) trebuie implicaţi atât în dezvoltarea politicilor
88

www.ms.ro
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cât şi în monitorizarea implementării lor. Astăzi, Ministerul Sănătăţii nu are nici un fel de mecanisme şi
instrumente prin care să asigure implicarea beneficiarilor în dezvoltarea strategiilor şi a programelor, în
monitorizare.

Ceea ce ONG-urile active în domeniul sănătăţii semnalează este existenţa formală a multor strategii care
abordează diferite probleme de sănătate, strategii elaborate sub presiunea unor organisme internaţionale sau
ONG-uri româneşti dar care, în fapt, sunt doar documente scrise ce nu sunt luate în considerare în momentul
elaborării programelor de sănătate şi alocărilor de buget. Există multe strategii, unele care se suprapun, multe
dintre ele scrise de Institutele de Sănătate Publică fără nici un fel de proces consultativ. Programele finanţate
din fonduri internaţionale (fie cu fonduri de la Banca Mondială sau de la Uniunea Europeană sau prin diferite
programe de cooperare bilaterală) nu sunt integrate cu programele susţinute de Ministerul Sănătăţii.
S-a constatat că nu există mecanisme de asigurare a calităţii serviciilor medicale, că există doar standarde
formale pentru unele domenii, dar ele nu sunt obligatorii, ghidurile de practică rămânând doar cărţi în rafturi.
Cele mai multe unităţi medicale au protocoale de practică formale transcrise cu copy/paste din ghiduri ce au
fost dezvoltate pentru a putea bufa criteriile impuse de procesul de acreditare a spitalelor şi unităţilor medicale
dar care nu descriu modul în care ar trebui să fie acordate serviciile în unităţile respective. În plus, nu există
mecanisme prin care să se monitorizeze respectarea acestor protocoale.
În condiţiile accesului limitat la resurse financiare, problemele prioritare de sănătate publică trebuie
indentificate corect iar mai apoi toate resursele existente să fie orientate spre rezolvarea acestora, înlocuind
astfel practica actuală de alocare de fonduri reduse la cât mai multe probleme, doar cu scopul de a satisface
nevoile anumitor furnizori şi a bifa problemele de sănătate din România.
Formarea personalului medical continuă să nu răspundă cerinţelor din practică rămânând preponderent
teoretică, aducând an de an pe piaţa muncii absolvenţi fără deprinderi practice, deprinderi pe care le câştigă
ulterior în detrimentul respectării drepturilor pacienţilor.
Procesul de descentralizare a sistemului medical nu a fost pregătit corespunzător, fapt ce a determinat
disfuncţionalităţi majore.
Exodul medicilor prost plătiţi, existenţa spitalelor deţinătoare de aparatură de ultimă generaţie dar în lipsă fie
de specialişti, fie de bani pentru medicamente, drama pacienţilor cu boli grave obligaţi să caute tratamente
sau operaţii în afara ţării, scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii infantile ce conduc la o creştere a ritmului
iv

de îmbătrânire a populaţiei, riscul tot mai mare de îmbolnăvire a populaţiei , fac ca eforturile depuse de către
Organizaţiile Neguvernamentale active în domeniul sănătăţii să fie aproape invizibile. De aceea, aceste ONGuri îşi propun să deschidă dialogul cu decidenţii politici propunând măsuri concrete absolut necesare pentru
îmbunătăţirea sănătăţii.
2

www.cdep.ro

3

www.ms.ro, raportul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru 2011.
ibidem
5.Institutul de Endocrionologie CI Parhon anunță că un român din patru suferă de obezitate iar 20% dintre romani sunt
obezi, Romania aflându-se pe locul 3 la capitolul obezitate infantilă.
4
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12. Dezvoltare urbană. Patrimoniu construit
Capitol coordonat de către Grupul de Dezvoltare
Locală
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Acțiuni propunse pentru ameliorarea problemelor descrise anterior
Nr.
1.

Acţiune propusă
Consolidarea legislaţiei în domeniul dezvoltării
urbane, elaborarea unui cod și a unei
metodologii unitare a Dezvoltării Urbane

2.

Corelarea activităţilor ministerelor responsabile
pentru diferite aspecte ale dezvoltării urbane

3.

Crearea unor agenţii de planificare urbană la
nivelul administraţiei regionale (judeţene)

4.

Crearea unui sistem de colectare de date
statistice la nivel local şi sub-local, date care să
poată fi accesibile centralizat printr-un portal
naţional

5.

Instituirea obligativităţii la nivelul administratiilor
locale de a face publice printr-un sistem GIS
on-line a informaţiilor de interes public cu
privire la dezvoltarea urbană (PUG, PUZ, PUD,
alte reglementări sau planuri)

6.

Clarificarea regimului Zonelor Construite
Protejate
(în cadrul legislației consolidate propusă la
acțiunea 1)
Crearea cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi
funcţionarea unor agenţii/direcţii de dezvoltare
a zonelor istorice

7.

Comentarii - inclusiv impactul propus
Prin combinarea legilor, ordonanţelor de guvern, ordinelor de ministru referitoare la acelaşi domeniu
în câteva acte legislative mai complexe şi complete şi corelarea diverselor acte legislative din
domenii conexe cum este urbanismul, protecţia patrimoniului, mediu. Este necesară continuarea
demersurilor începute.
Impunerea unei corelări între planurile de dezvoltare urbană (strategii, PUG, PIDU) şi între acestea
şi planurile de investiţii ale administraţiilor locale, indiferent de sursele de finanțare. Promovarea
abordării integrate la nivelul întregii activităţi de dezvoltare urbană. Promovarea dezvoltării durabile sustenabilitate socială, economică şi de mediu.
Prin intermediului unui comitet interministerial cu caracter programatic (nu numai consultativ) care
să se ocupe efectiv de corelarea activităţilor inter-sectoriale, contribuind astfel la elaborarea unor
documente programatice corelate și la efectuarea unor investiţii sinergice.
Responsabilitatea unor astfel de agenţii ar fi întocmirea planurilor de dezvoltare a regiunii şi a
comunităţilor locale (în colaborare cu administraţiile acestora). Astfel de agenţii, cu personal calificat
şi cu experienţă în acea regiune ar putea să elaboreze documente relevante pentru regiune,
strategii locale racordate la direcţiile strategiilor regionale, planuri care să aibă legătură cu realitatea
şi să poate fi puse în aplicaţie de către administraţiile publice locale.
Datele colectate ar fi mai detaliate, şi ar fi colectate mai des decât recensământul pentru a surprinde
schimbările socio-economice destul de pregnante în societatea românească. Centralizarea acestor
date într-un portal naţional public ar face aceste date accesibile pentru cercetare socială, economică
etc., dar şi pentru planificare urbană, sporind astfel gradul de relevanţă al strategiilor, şi gradul de
competitivitate al regiunilor.
Există deja obligativitatea publicării planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu pe site-urile
primăriilor. Cu toate acestea, documentele postate în format .pdf sunt greu de consultat, şi nu oferă
o imagine de ansamblu asupra dezvoltării unei zone. Introducerea unor hărţi interactive (GIS) care
să conţină informaţii despre toate planurile zonale în vigoare (cu indicatori urbanistici), planurile
pentru zonele protejate, indicatorii urbanistici stabiliţi prin PUG pentru zonele care nu sunt detaliate
prin PUZ ar duce la creşterea gradului de transparenţă şi la o eficienţă crescută în ceea ce priveşte
şi relaţia dezvoltator imobiliar - administraţie locală.
În primul rând ar trebui redefinit termenul de zonă construită protejată pentru a face aceste zone
nişte entităţi funcţionale nu doar formale cum sunt în prezent.
Următoarele trei acţiuni reprezintă elemente contrete ale acestei legislaţii.
Astfel de agenţii ar fi responsabile exclusiv cu dezvoltare zonelor istorice, atribuţiile lor constând
managementul dezvoltării, protecţia patrimoniului, administraţie de zi cu zi a acestor zone. Ele ar
putea funcţiona independent sau în cadrul administrațiilor publice locale.

Predictibilitate
2-3 ani

1 an

2-3 ani

2 ani – pentru
iniţierea sistemulu
de colectare,
4 ani – pentru un
portal naţional
funcţional
1 an
Realizarea
sistemului informatic
4 ani.

1-2 ani

2 ani

116

Carta Albă a sectorului ONG din România

8.

9.

10.

11.

Introducerea la nivel regional a unor autorități
responsabile cu gestiunea și finanțarea de
proiecte de restaurare a monumenetelor
istorice și de reabilitare a zonele protejate (în
cadrul agențiilor propose la actiunea 3)
Re-definirea conceptului și metodologiei de
planificare urbană integrată și promovarea
acestuia prin legislația secundară consolidată.

Introducerea de penalităţi fiscale serioase
pentru imobilele construite ilegal în perimetrul
zonelor protejate, precum și pentru
persoanelele - și nu insituțiile - care au eliberat
certificate de urbanism incorecte, incomplete
sau neconforme cu legea sau autorizații de
construire ce încalcă legea.
Crearea de facilităţi fiscale pentru proprietarii
de imobile monument istoric sau aflate în zone
construite protejate pentru a încuraja
restaurarea şi revitalizarea acestora.

12.

Utilizarea unor mecanisme extra-bugetare
pentru angajarea de personal contractul la
nivelul Ministerului Culturii

13.

Lărgirea definiţiei “cauzei de utilitate publică” în
cazul exproprierii şi în acelaşi timp sporirea
condiţiilor pe care o administraţie trebuie să le
îndeplinească pentru a expropria.

14.

Legea Bucureştiului

Se discută deja despre posibilitatea ca in perioada de programare 2014 – 2020 să existe
astfel de structuri și de asemenea va fi discutată posibilitatea existenței mai multor
programe operaționale regionale. În urma dezbaterilor trebuie să fie elaborat un mecanism
clar și funcțional prin care fondurile să fie folosite la reabilitarea și revitalizarea zonelor
protejate.
Abordarea integrată a dezvoltării urbane trebuie să fie reflectată și în metodologia de
planificare; astfel, legislația secundară (din domeniul urbanismului, mediului, achizițiilor
publice, etc) trebuie amendată astfel încăt să ofere o metodologie simplificată, coerentă,
consolidată de elaborare a documentelor de planificare necesare dezvoltării urbane
integrate, în concordanță cu legislația consolidată (propusă la pct. 1) și cu următoara
perioadă de programare 2014 – 2020.
Aceste imobile contribuie semnificativ la degradarea calităţii vieţii în aceste zone (zgomot,
poluare, aglomerare). Fondurile rezulate ar trebui folosite pentru dezvoltarea zonei – ar
putea fi direct în gestiunea agenţiilor-direcţiilor de dezvoltare pentru o anumită zonă

2012 – 2013 (inclus
în actuala perioadă
de evaluaredezbatere)

Facilităţile fiscale trebuie să fie cu adevărat încurajatoare. Decontarea de deviz, similară
sistemului francez, între costul unei restaurări pe care şi-o permite proprietarul şi costul
unui restaurări de calitate ar fi o soluţie.
Modificarea legii sponsorizării pentru a face mai atractive proiectele de protecţie a
patrimoniului ar putea de asemenea aduce o contribuţie. Posibilitatea finanțării proiectelor
de restaurare și revitalizare din fonduri publice (indiferent de sursa lor, inclusiv fonduri
europene) trebuie să existe și pentru proprietarii persoane private.
Pentru a trece peste impedimentele create de actuala situaţie în care instituţiile statului nu
pot angaja personal nou, se pot găsi modalităţi de finanţare extra-bugetare pentru
suplimentarea prin personal contractual a personalului ministerial responsabil cu protecţia
patrimoniului. Pentru eficiența cheltuielilor, acestă măsură trebuie gândită în corelare cu
responsabilitățile de la nivelul agentiilor regionale propuse la pct.3.
În momentul de faţă utilitatea publică pentru construcţia de drumuri se demostrează mult
prea uşor, iar utilitatea publică a exproprierilor în alte cazuri, cum ar fi protecţia
patrimoniului, este aproape imposibil de demonstrat. Se cere redefinirea termenului de
“cauză de utilitate publică” pentru a include mai multe situaţii în care poate fi folosită
exproprierea. În aceleşi timp, condiţiile pe care o administraţie trebuie să le îndeplinească
pentru a expropria ar trebui să fie mai stricte. Astfel, s-ar apăra proprietatea privată şi în
acelaşi timp administraţiile locale ar fi incurajate să investească în mai multe tipuri de
activităţi.
O lege care să guverneze felul în care se dezvoltă și funcționează Bucureştiului şi zona lui
de influenţă ca regiune capitală, şi nu o lege electorală.

2-3 ani

2 ani

2 ani

1 an

1 an

1-2 ani
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Analiza situației
Dezvoltare urbană. Patrimoniu construit
Planificare urbană – abordare integrată
Deşi principiile abordării integrate a planificării urbane sunt enunţate în legislaţia naţională (Legea 350 din
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul) încă de la începutul anilor 2000, după aderarea la
structurile UE în 2007, planificarea urbană integrată a căpătat un înteles aparte preponderent legat de
fondurile structurale şi elaborarea planurilor integrate de dezvoltare urbană (PIDU). Pe de altă parte, legislaţia
comunitară și-a făcut simțită influența, fie și indirect, asupra codului şi practicilor de urbanism la nivel naţional
în măsura în care normele comunitare în privinţa mediului şi a dezvoltării durabile se aplică şi dezvoltării
spaţiale. În practică, la nivelul Uniunii Europene, planurile de urbanism reprezintă instrumente ale dezvoltării
durabile, fiind bazate pe principiile planificării urbane integrate şi, în consecinţă, aflându-se sub incidenţa
normelor comunitare.

v

Lăsând la o parte faptul că planurile integrate de dezvoltare urbană de primă generaţie din România sunt
departe de a întelege şi respecta principiile acestei abordări, o problemă în plus o constituie faptul că aceste
planuri sunt doar rareori corelate cu celelate documentaţii strategice sau operaționale elaborate la nivel local –
strategia de dezvoltare, planul urbanistic general, planurile multi-anuale de investiții. De multe ori la nivelul
administrațiilor locale administrarea PIDU este în grija departamentului de programe europene în vreme ce
activităţile de urbanism intră în atribuţiile unui departament specializat de urbanism, cele de mediu în ale unei
direcții sau unui serviciu de mediu, iar cele de investiții în atribuțiile serviciului sau direcției de investiții. Astfel,
planificarea urbană integrată devine o practică complet separată de ce a sectoarelor pe care ar trebui să le
integreze.
Nevoia instituirii practicilor de planificare urbană integrată în toate activităţile sectoriale care trebuie integrate
este imperativă şi promovarea acestor practici la nivel local trebuie să constituie o prioritate.
Legislaţia şi practica de urbanism
Legislaţia în domeniul urbanismului (Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
completările ulterioare) a făcut progrese în ultimii ani, mai ales în ceea ce priveşte combaterea urbanismului
derogatoriu şi promovarea unor proceduri de consultare a populaţiei, proceduri ce pot contribui substanţial la
transparentizarea activităţilor de dezvoltare urbană.

Combaterea urbanismului derogatoriu
În ciuda faptului că ele sunt definite în lege ca instrumente pentru detaliere a planului general de urbanism
(PUG), planurile urbanistice zonale (PUZ) şi de detaliu (PUD) au devenit instrumente de amendare a planului
general de urbanism (PUG) și s-au constituit în principalii inamici ai zonelor istorice sau zonelor verzi în anii de
creştere economică de după 2000, în special în marile oraşe. Amendamentul la legea urbanismului care
diminuează efectele nocive ale acestui tip de urbanism a fost adoptat abia în anul 2011. Ordonanţa de urgenţă
27/2011 reduce situaţiile în care pot fi iniţiate PUZ de către dezvoltatori privaţi la doar câteva (mari ansambluri
vi

de locuinţe, spaţii comerciale de mari dimensiuni). Implementarea acestor prevederi a început însă doar din
acest an, motiv pentru care efectele nu sunt încă vizibile. Pe de altă parte, activitățile de monitorizare efectuate
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de organizații neguvernamentale au relevat faptul că, în lipsa unor mecanisme de control, numeroase autorități
locale ignoră aceste schmbări legislative permițând în continuare practica urbanismului derogatoriu.
Promovarea participării cetăţeneşti
Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 a aprobat aprobării metodologia de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Metodologia este un
document detaliat care stabileşte felul în care administraţiile publice locale trebuie să informeze şi să consulte
populaţia în cazul tuturor tipurilor de planuri de urbanism de la cele generale la nivel de regiune şi judeţ la cele
de detaliu. Cu toate acestea, lipsa de experienţă și de interes a administraţiilor în ceea ce priveşte
comunicarea cu populaţia duce la transformarea metodologiei de consultare a populaţiei într-o procedură
formală, lipsită de dorinţa reală de comunicare sau de adaptare a planurilor la nevoile și preferințele
comunității. În unele cazuri, cum este cel al Bucureştiului, nici la mai bine de un an de la aprobarea normelor
metodologice nu s-a votat un regulament intern de consultare a populaţiei, așa cum este prevăzut în mod
obligatoriu de către metodologie.
Rolul organizaţiilor neguvernamentale în ameliorarea situaţiei atât în ceea ce priveşte deschiderea
administraţiilor publice locale faţă de cetăţeni, cât şi a educării cetăţenilor pentru participare, este evident. Cu
toate acestea, în prezent, relaţia de antagonism între administraţie şi societatea civilă este prevalentă.
Coerența și aplicarea legislației de urbanism – parcă se cerea un subtitlu – nu știu dacă ăsta este corect
Progrese s-au făcut, la nivel legislativ, şi în cazul autorizării construcţiilor. Legea 50/1991 a suferit numeroase
modificări în ultimii zece ani, normele metodologice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
schimbându-se în totalitate în 2005 şi din nou, parţial, în 2009 (această ultimă serie de modificări are efecte în
special în cazul autorizării construcţiilor în zonele protejate şi zonele de protecţie ale monumentelor istorice).

vii

În afara legii urbanismului (350/2001) modificată după publicare prin 9 acte legislative, şi a legii 50/1991
modificată după 2001 prin 15 acte legislative, există o serie întreagă de alte legi cu efecte în domeniul
dezvoltării urbane. Multitudinea de acte legislative în domeniul dezvoltării urbane, combinată cu modificările
frecvente aduse legilor de bază au dus la instaurarea unei stări de haos la niveul administraţiilor locale. În plus,
cu excepţia legilor 350/2001, 50/1991, 422/2001 care se prezintă ca nişte documente complexe (dar în
continuă schimbare) multe alte acte legislative au un caracter sectorial (sunt menite să rezolve o singura
problemă, sau un set de probleme considerate urgente la un moment dat) şi nu un caracter comprehensiv
care să ducă la structurarea unui sistem, ceea ce face ca între aceste legi să existe multe neconcordanţe.

viii

Intenţia reformării legislaţiei de urbanism şi a consolidării acesteia într-un cod de legi coerent a existat încă din
2010 când s-a format Comitetul interministerial şi grupul de lucru interinstitutional privind procesul de
reformare a legislaţiei şi procedurilor

în domeniul amenajării teritorului, urbanismului, arhitecturii şi

constructiilor. Cu toate acestea, activităţile comitetului nu au mers prea departe, iar nevoia continuării unui
proces de corelare a legilor ce privesc dezvoltare urbană persistă.
ix

În ceea ce priveşte practica de urbanism, o analiză elaborată în anul 2006 atrăgea atenţia asupra faptului că,
între specialiştii care elaborează regulamentele de urbanism şi administraţie (cea care trebuie să poată să
pună aceste regulamente în practică), comunicarea lasă mult de dorit. Această situație persistă și astăzi,
documentele programatice, planurile și strategiile fiind, în cea mai mare măsură, neînţelese şi neasumate de
către administraţie, nişte documente tehnice greu de folosit şi uneori divorţate de realitate.
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Lipsa anumitor baze de date la nivel local împiedică foarte mult realizarea unor planuri şi strategii adecvate.
Prin baze de date se întelege baza topografică actualizată (multe planuri sunt realizate pe o bază topografică
x

la nivelul anilor 1980 ), baza cadastrală actualizată (mai ales pentru zonele istorice ale oraşelor în care mai
există încă probleme în ceea ce priveşte regimul de proprietate), date statistice locale (colectate anual sau
odată la doi ani şi care să includă atât date demografice, cât şi economice la nivelul populaţiei dar şi a
agenţilor economici – venituri, felul în care sunt folosite veniturile, metode de deplasare, etc.). Desemnarea
acestor date ca date publice, disponibile specialiştilor, cercetătorilor, organizaţiilor non-guvernamentale, este
un pas extrem de important atât în realizarea dezideratelor de transparenţă, cât şi în îmbunătăţirea proceselor
de luare a deciziilor.

Patrimoniu construit
Din punctul de vedere al administraţiilor publice locale, patrimoniul construit se constituie ca o povară şi un set
de interdicţii, neexistând nici fonduri dedicate protecţiei patrimoniului, nici programe care să pună în valoare
clădirile de patrimoniu prin reabilitare, refolosire sau refuncţionalizare, nici măcar conştientizarea faptului că
patrimoniul construit este un bun de preţ care trebuie pus în valoare şi utilizat pentru dezvoltarea unei
comunităţi. Opoziţia dintre ideea de dezvoltare şi cea de protecţie a patrimoniului în gândirea actuală atât a
administraţiilor cât şi a dezvoltatorilor privaţi este una profund dăunătoare.
Urbanismul derogatoriu a făcut din zonele istorice ale oraşelor, chiar şi în condiţiile în care acestea au fost
desemnate zone construite protejate, principalele victime ale dezvoltării imobiliare de până în 2008-2009.
Problematica zonelor construite protejate este tratată în legislaţie, însă legătura dintre aceste acte legislative şi
activităţile de urbanism, sau dreptul de proprietate este una slabă.

xi

În ceea ce priveşte monumentele istorice există încă lipsuri la nivel legislativ în ceea ce priveşte criteriile de
apreciere a intervenţiilor asupra monumentelor, definiţia declăsării monumentului, metode de evaluare a
preţului monumentelor istorice în cazul cumpărării publice. Legislaţia în domeniul patrimoniului arheologic este
de asemenea slab corelată cu legislaţia de urbanism. Există neclarităţi legate de aplicabilitatea normelor de
protecţie a patrimoniului arheologic şi de descărcare de sarcină arheologică în legătura cu documentaţiile de
xii

urbanism şi procesul de autorizare a construcţiilor .
Regimul incert al servituţilor asupra imobilelor clasate drept monumente istorice sau amplasate în zone
construite protejate – de exemplu faptul că informaţiile privind amplasamentul unui imobil într-o zonă construită
protejată nu sunt trecute în cartea funciară a imobilului, sau că impozitele sunt identice pentru clădiri în zone
protejate ca pentru alte clădiri – fac ca gradul de conştientizare asupra valorii patrimoniale a imobilelor aflate în
proprietate privată să fie destul de scăzut. Lipsa unor programe naţionale care să includă facilităţi fiscale
pentru proprietari de imobile monument istoric sau aflate în zone construite protejate contribuie substanţial la
degradarea continuă a patrimoniului construit.
Nu în ultimul rând, neclaritatea organizării şi atribuţiilor organelor de control face ca domeniul protecţiei
patrimoniului să fie în mare parte descoperit şi lăsat la voia întâmplării. Lipsa de personal în cadrul
departamentului responsabil cu protectia patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii face de asemenea și mai
grea supravegherea monumentelor istorice şi de arheologie. Din cauza blocării angajărilor în instituţiile statului
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începând cu anul 2009, acest departament care are în prezent în componenţă 6 membri (câte o persoană la 7
judeţe), se află în imposibilitate de a-şi desfăşura eficient activitatea.
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