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Sumar executiv
Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului POCA 109897 - “Implică-te
în politici publice pentru afaceri!”. Proiectul își propune în principal să
crească capacitatea ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru a putea face
propuneri de alternative la politicile publice pentru afaceri.
Proiectul implementat de ADAF, prin experiența pe care o acumulează și prin
studiile efectuate, vine să atragă și el atenția asupra nevoii de creare a unei
administrații publice moderne în România care să contribuie la îmbunătățirea
calității vieții cetățenilor. Acest studiu își propune să contribuie la creionarea
unei imagini bazate pe date cu privire la cunoștințele grupului țintă asupra
elaborării și aplicării unor politici publice în interesul tuturor cetățenilor țării.
Studiul este structurat în șapte secțiuni: 1. Contextul studiului - în care se
oferă o trecere în revistă a unei literaturi de specialitate referitoare la
politicile publice noi, relevante și privită comparativ; 2. Politicile publice Ce sunt, cum au apărut și cum au evoluat? cu accentul pe contextul românesc
și folosind experiența și rezultatele din alte proiecte POCA relevante; 3.
Cadrul legislativ din România cu privire la politicile publice cu accente pe cele
mai relevante acte normative; 4. Consultarea publică – ca moment esențial în
care se poate interveni în procesul de elaborare al politicilor publice; 5.Cum
se implică ONG-urile și partenerii sociali în politicile publice din România?; 6.
Analiza chestionarelor; 7. Concluzii.
În privința studiului empiric au fost distribuite un număr de peste 500 de
invitații de a completa chestionarul și au fost înregistrate 203 răspunsuri.
Concluziile confirmă în mare parte ipotezele care au dus la elaborarea și
implementarea proiectului “Implică-te în politici publice pentru afaceri!” al
beneficiarului ADAF. Studiul a pus din nou în evidență faptul că există o mare
nevoie de formare și perfecționare pe segmentul societății civile din România.
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1) Contextul studiului
Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul proiectului POCA 109897 intitulat “Implicăte în politici publice pentru afaceri!” care se implementează de către Asociatia
pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) în perioada 14.11.2018 – 13
03.2020.
Proiectul POCA 109897 își propune să crească capacitatea ONG-urilor si a
partenerilor sociali pentru a putea face propuneri de alternative la politicile publice
pentru afaceri, pentru ușura și îmbunătăți dezvoltarea antreprenoriatului prin
implicarea activă a structurilor asociative la îmbunătățirea proceselor decizionale
orientate catre cetateni si mediul de afaceri.
Proiectul “Implică-te în politici publice pentru afaceri!” implementat de ADAF, prin
experiența pe care o acumulează și prin studiile efectuate, vine să atragă și el
atenția

asupra

importanței

existenței

Programului

Operațional

Capacitate

Administrativă (POCA). Programul operațional POCA subliniază nevoia de creare a
unei administrații publice moderne în România care să contribuie la dezvoltarea
socială și economică a țării prin servicii publice eficiente și competitive care să
contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Acest lucru se poate realiza
printr-un efort continuu de formare și perfecționare al resurselor umane de la
diversele niveluri ale societății. Administrația publică are nevoie și de o gestionare
eficientă și transparentă a modului în care utilizează resursele alocate, o structură
organizatorică și administrativă adecvată, care să genereze proceduri clare, simple
și previzibile de funcționare. În plus decidenții politici au nevoie de date și
instrumente pentru elaborarea și aplicarea unor politici publice în interesul tuturor
cetățenilor țării. Cu alte cuvinte, într-o lume din ce în ce mai complexă este aproape
imposibil să ne imaginăm o dezvoltare economică modernă și competitivă, durabilă
și favorabilă incluziunii, fără o administrație puternică, dinamică și transparentă.
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2) Politicile publice - Ce sunt, cum au apărut și cum au evoluat?
Mai toate conceptele din științele sociale și politice sunt dificil de definit. Nu
neapărat din punct de vedere teoretic sau academic, cât mai ales din punctul de
vedere al practicii sociale. Avem de-a face cu o multitudine de încercări de definire
a lor care sunt fiecare mai mult sau mai puțin aproape de un adevăr relevant pentru
un anumit moment în timp și o anumită conjunctură socială. De ce se-ntâmplă acest
lucru? Pentru că discutăm despre procese sociale complexe, cu mulţi actori, diverse
procedee decizionale care afectează mulți purtători de interese, având rezultate
diferite, adesea greu previzibile, pentru cei afectaţi de măsurile luate.
România, ca și restul țărilor din Europa Centrală și de Est, traversează de mai bine
de un sfert de secol o perioadă dificilă de adaptare la cerințele vieții internaționale
și la obligațiile ei ca stat membru al Uniunii Europene. Acest lucru a însemnat și
înseamnă reforme majore la nivelul administraţiei publice centrale şi al
administraţiei publice locale. Un lucru dificil într-o societată neobișnuită cu
disciplina democratică sau cu exercițiul exprimării libere a unor opinii care ulterior
trebuie încadrate într-o viziune pe termen lung care-și asumă procesul de
implementare a politicilor publice și managementul cheltuielilor publice.
Administraţia publică este chemată să-şi îmbunătățească permanent capacitatea de
ameliorare a rezultatelor, să internalizeze schimbările rapide din mediul intern și
internațional şi să-și îmbunătățească permanent viziunea şi modul său de lucru.
Mecanismele de formulare, implementare şi evaluare a politicilor publice reprezintă
un element esențial al acestor procese de adaptare a României la lumea de azi, ea
însăși într-o schimbare permanentă. Un alt lucru important de subliniat de la început
este că o parte esențială a studiilor de politici publice sunt de provenienţă
americană, experienţa europeană în materie fiind relativ mai recentă, iar în cadrul
european România este în mod evident încă la început de drum. De exemplu, atât
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practica politică în România cât și disciplinele academice de discuție și evaluare
teoretică sunt deocamdată incipiente și suficient de eterogene în funcție de școala
la care s-a format cei care propun. De exemplu, francezul Jean-Claude Thoenig
consideră că începând cu anii 70 ai secolului trecut s-a impus și dezvoltat studiul
administrației publice prin instituții ca domeniu de sine stătător, dar deschis către
celelalte

științe

sociale,

precum

istoria,

științele

politice

și

sociologia

organizațională. Studiul administrației publice prin instituții a devenit mai empiric,
mai aplicat, considerând instituțiile ca variabile dependente și ca actori autonomi.
Nu este locul aici să intrăm în amănunte teoretice, dar este important să subliniem
că teoriile instituționale au devenit, după Thoenig, foarte populare și larg
împărtășite în cadrul administrațiilor publice atât în SUA cât și în Europa. Teoriile
instituționale consideră instituțiile prin intermediul a trei puncte de vedere diferite:
ca piloni ai ordinii politice, ca rezultate ale valorilor societale și ca sisteme sociale
auto-construite oferind astfel o zonă fertilă pentru dezbaterile academic, dar
oferind, în același timp, și principii pragmatice de acțiune1. Cu toate acestea JeanClaude Thoenig atrage atenția asupra faptului că problematica domeniului este în
continuare deschisă evaluării și dezbaterilor, iar metodologiile de lucru trebuie
rafinate și ajustate. Nu există încă o înțelegere profundă a relației dintre cogniție și
acțiune/acțiuni sau a efectelor colaterale, nedorite și neprevăzute, produse de
reformele administrative. În plus, atrage atenția Thoenig, este nevoie de a pune de
acord cerințele de performanță ale administrațiilor publice cu sprijinul politic al
maselor, al opiniei publice. Cu alte cuvinte producerea de regulamente și norme
trebuie să fie conforme cu principiile democrației pluraliste încercând să conducă la
societăți mai puțin fragmentate și mai stabile.
Problemele de rezolvat sunt multiple pornind chiar de la clarificările conceptuale și
stabilirea terminologiei adecvate. Ca de exemplu, să înțelegem și să preluăm în mod

1

Jean-Claude Thoenig. Institutional Theories and Public Institutions.: New Agendas and Appropriateness.
Peters B.G. and J.Pierre. The Handbook of Public Administration, Sage, pp.185-101., 2011. halshs-00638348
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clar distincţia clasică între ceea ce limba engleză denumește “policy” (politică
publică ca program concret de acţiune sau ca principiu) şi “politics” (politică, în
general, sau științele politice și, adesea, inclusiv intrigi și manevre politice).
În Fișa tematică referitoare la Calitatea Administrației Publice (2017)
publicată de Comisia Europeană se subliniază că modul de funcționare al
administrației publice al unei țări are un impact puternic asupra potențialului de
dezvoltare al țării respective și al bunăstării cetățenilor ei. Documentul face o
sinteză a evoluțiilor societății contemporane și subliniază schimbările sociale și
provocările cu care se confruntă în general adminstrația publică datorită acestora.
Astfel, Fișa tematică (p. 23) arată că schimbările sociale cele mai semnificative sunt
globalizarea, schimbările demografice și cele climatice, dezvoltările tehnologice,
tendințele economice și încrederea cetățenilor în administrație. Provocările cauzate
de aceste schimbări sociale sunt majore și ridică probleme continue și dificile
administrațiilor publice din țările respective. Fișa tematică subliniază (p. 2) că
statele membre care au aderat la UE după 2004 au fost obligate să introducă reforme
administrative importante vizând modernizarea procesului de elaborare a politicilor,
îmbunătățirea coordonării eficiente și crearea unei administrații publice bazate pe
merit, care să poată atrage și, mai ales, să păstreze în sistem resursa umană bine
calificată.
Dar, din păcate, avântul inițial n-a putut fi susținut în multe dintre aceste
țări, ceea ce a făcut ca schimbările realizate în administrație să rămână fragile și
fragmentate. Unele cauze care au condus la această situație au fost, conform Fișei
tematice (p. 3), lipsa consensului politic, politizarea excesivă și slăbiciunea și
instabilitatea instituțiilor esențiale ale administrației publice. De asemenea,
inexistența unei conduceri de vârf profesioniste, obiective, care să ghideze procesul
de modernizare a contribuit la eșecul a numeroase modificări legislative.
În ceea ce privește capacitatea executivă a diverselor administrații publice
studiile, nu foarte multe și destul de controversate, au evidențiat existența unor
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diferențe semnificative în cadrul UE în ceea ce privește capacitatea executivă și
asumarea răspunderii. Astfel, acordurile oficiale ale UE care ar trebui să ducă la o
mai bună elaborare a politicilor, sunt insuficient puse în practică de multe state
membre. Din acest punct de vedere, cel mai scăzut nivel de planificare și
coordonarea strategică este înregistrat în Grecia, Cipru și Ungaria, iar cel mai bine
integrate în procesul de elaborare a politicilor sunt Danemarca, Finlanda și Regatul
Unit.
Un lucru semnificativ este insuficienta utilizare a datelor în procesul de
elaborare a politicilor precum și nevoia de utilizare a proceselor de evaluare a
impactului reglementărilor. România este citată la acest punct, alături de Grecia și
Ungaria, pentru necesitatea implicării mai puternice a societății civile și a mediului
academic în elaborarea și evaluarea politicilor ca măsură potențială de creștere a
calității acestora.
Calitatea serviciilor publice, care poate fi măsurată prin percepția pe care
cetățenii o au asupra acestor servicii, reprezintă un indicator valoros privind buna
funcționare generală a unui stat. În Figura 1 avem o prezentare a percepțiilor pe
care o au oamenii asupra serviciilor publice care li se oferă de către administrația
publică din țara respectivă. Se observă că România se află pe locul 4 din partea de
jos a listei, fiind urmată doar de Bulgaria, Italia și Grecia, în timp ce statele cele
mai performante ca percepții ale cetățenilor lor asupra calității serviciilor publice
sunt Olanda, Luxemburg și Malta. De altfel, în chestionarul care a stat la baza
propriei noastre cercetări empirice cu privire la situația din România, am introdus
două întrebări prin care ne-am propus să evaluăm percepția respondenților cu privire
la calitatea serviciilor publice în România din punctul de vedere al inițierii și
derulării de afaceri și din punctul de vedere al obținerii autorizațiilor pentru
activitățile organizației respective. Răspunsurile respondenților noștri confirmă
situația din Figura 1.
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Tot aici în încercarea de a defini contextul românesc, în special capacitatea ONGurilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politicile publice
pentru afaceri în vederea îmbunătățirii procesului decizional orientat către cetățeni
și mediul de afaceri, trebuie să subliniem câteva aspecte relevante rezultate din
analizele făcute în cadrul altor proiecte a căror experiență este necesar să fie luată
în considerație. Iată, de exemplu, un studiu foarte bun, la obiect și folosind o
bibliografie clasică a domeniului este cel elaborat de Ministerul Administrației
Publice și Internelor în cadrul proiectului SMIS nr. 22857, “Administrație și Apărare
– Parteneriat Pentru Performanță”2.

Figura 1. Diferențe privind modul de percepție a serviciilor publice la nivelul UE.

Sursa: Fișa tematică referitoare la Calitatea Administrației Publice (2017), p. 5.
2

https://www.academia.edu/35640090/UNIUNEA_EUROPEAN%C4%82_Fondul_Social_European_GUVERNUL_
ROM%C3%82NIEI_Ministerul_Administra%C8%9Biei_%C5%9Fi_Internelor_Inova%C8%9Bie_%C3%AEn_admini
stra%C8%9Bie_Programul_Opera%C8%9Bional_Dezvoltarea_Capacit%C4%83%C8%9Bii_Administrative_
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Un alt proiect a cărui experiență merită să fie amintită aici este cel implementat de
Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate în perioada 03.07.2018 –
03.09.2019. Proiectul s-a numit “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală
competitivă”3 și a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi introducerea de politici,
sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică. Partea de
originalitate a proiectului a constat din faptul că a pornit de la realitatea
românească, respectiv de la evaluare independentă a Strategiei pentru Consolidarea
Administrației Publice (SCAP) 2014-2020 urmărind să conștientizeze grupul țintă
asupra, printre altele, posibilității de a participa la elaborare bugetelor publice, și
astfel, de a-și crea eventuale posibilități de finanțare pentru proiectele din
portofoliul de activități. Evaluarea independentă a Strategiei pentru Consolidarea
Administrației Publice (SCAP) 2014-2020 făcută de INACO4 arată că dintre cele 16
ținte oficial asumate, nu s-a atins integral niciun obiectiv, șase au fost doar parțial
atinse, iar restul de ținte nu sunt nerealizate. Aceste constatări se referă la al
cincilea an din cei șapte pe care SCAP i-a avut la dispoziție pentru punerea în
aplicare a acestor strategii semnificative pentru modernizarea României. În cadrul
atelierelor de lucru5 care au fost organizate în cadrul proiectului în cele opt regiuni
de dezvoltare din țară s-au subliniat mai multe aspecte dintre care următoarele sunt
relevante și pentru proiectul ADAF. Aceste aspecte, puse în evidență și de
răspunsurile la chestionarele administrate în cadrul proiectului “Implică-te în
politici publice pentru afaceri!”, sunt: nivelul exagerat de birocrație în aparatul
administrativ,

inerția

instituțională

neadaptată

la

cerințele

societății;

incapacitatea administrativă de implementare a unor proiecte demarate și, mai

3

https://inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/
https://inaco.ro/tag/scap/
5
https://cursdeguvernare.ro/inaco-politici-publice-alternative-pentru-dezvoltare-locala-competitiva.html
4
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ales, necesitatea educării societății civile pentru a fi mai pregătită în dialogul cu
instituțiile statului.
Am considerat esențial să subliniem experiența unor alte proiecte din cadrul POCA
pentru că realitatea curentă, dar și rezultatele studiului nostru, reflectă nevoia de
a ține cont de experiența valoroasă a tuturor proiectelor de succes, și, în același
timp, indică o nevoie acută de educare a tuturor purtătorilor de interese în
dezvoltarea administrației publice centrale și locale din România.
Încercări de definire a conceptului de politică publică
Există foarte multe încercări de a oferi definiții: unele mai elaborate, încercând să
cuprindă cât mai multe aspecte, altele cît mai concentrate și, astfel, mai
memorabile. Iată câteva astfel de încercări:
•

acţiuni realizate de către autorităţi (centrale sau locale) ca răspuns la
problemele care vin dinspre societate.

•

modul în care o autoritate publică îşi propune printr-un program de acţiune
coordonat să modifice mediul economic, social, cultural al actorilor sociali.

•

Thomas Dye: „tot ceea ce un guvern decide să facă, sau să nu facă”.

De fapt toate încercările de definire a politicilor publice își propun să răspundă în
esență la următoarele întrebări simple: cine primește resursele guvernamentale
reduse, unde, când, de ce și cum?
Definiția pe care o propune HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru
îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor
publice la nivelul administrației publice centrale oferă o definiție a politicilor
publice drept “totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală
de specialitate, în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi
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pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu”. În spiritul acestei
definiții politica publică presupune:
•

un set de activităţi

•

un set de documente

•

efecte măsurabile la nivelul cetăţeanului

Scopul este acela de a crea condițiile pentru o stare generală de lucruri ce urmează
a fi atinsă după implementarea politicilor publice avute în vedere.
Politica publică poate aborda numeroase aspecte ale vieții sociale: criminalitatea,
educația, politica externă, sănătatea și bunăstarea socială, antreprenoriatul,
egalitatea de șanse. De aici, din complexitatea problematicii abordate, rezultă și
tensiunile care, în general, apar în mod firesc în urma unor decizii luate de
autoritățile publice și pot, adesea, impune elaborarea de alternative la politicile
publice existente. Așa cum arată specialiști în managementul și administrația
publică, complexitatea vieții moderne dă naștere la „probleme perverse” a căror
rezolvare nu este simplă, ba dimpotrivă este uneori aproape imposibilă în condițiile
în care se așteaptă ca toată lumea să fie mulțumită. În articolul lor din 2015, Head
și Alfor arată că, în ciuda unor stereotipuri negative, organizațiile guvernamentale
sunt eficiente atunci când implementează politici și oferă servicii relative
standardizate, de rutină și cantitativ masive. Dar sunt mai puțin eficiente pentru a
face față unor provocări imprevizibile și nestandardizate așa cum apar multe în
lumea interconectată și globalizată în care trăim.
3) CADRUL LEGISLATIV DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA POLITICILE PUBLICE
În România introducerea și discutarea în sfera publică a conceptului de politici
publice s-a făcut relativ târziu și la solicitarea entităților și organizațiilor
internaționale: Comisia Europeană, OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică), Banca Mondială. Hotărârea de Guvern nr. 775 / 2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi
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evaluare a politicilor publice la nivel central a stabilit o serie de reguli care
reglementează procesul decizional la nivelul ministerelor şi ale altor organe
specializate la nivelul administraţiei centrale.
Iată mai jos câteva dintre elementele prevăzute de legislația românească:
•
•
•
•

•

Elaborarea şi punerea în aplicare a unor proceduri de formulare, implementare şi evaluare a
politicilor publice elaborate la nivel central (H.G. nr. 775/2005)
Coordonarea interministerială prin cele 10 consilii permanente pe domenii sectoriale şi
Consiliul
de
Planificare
Strategică
(H.G.
nr.
770/
2005)
http://www.clr.ro/rep_htm/HG770_2005.htm
Strategia pentru „Îmbunătăţirea sistemului de elaborare, planificare şi coordonare a
politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale” (H.G. nr. 870/2006)
http://www.minind.ro/politici_publice/HOTaRaRE_nr870.pdf
Schimbarea structurii notei de fundamentare şi reformarea acesteia în sensul practicilor
europene pentru o mai bună reglementare (H.G. nr. 1361/2006 privind conţinutul
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării
Guvernului)
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DEGUVERN/HG1361-2006.pdf
Introducerea reglementărilor cu privire la planificarea strategică în administraţia publică
centrală.

4) CONSULTAREA PUBLICA
Una din concluziile importante ale studiului efectuat în cadrul proiectului a fost
neimplicarea celor interesați în momentele cheie de elaborare ale politicilor publice
din cauza lipsei cunoștințelor teoretice, dar mai ales, practice privind momentele
cheie când se poate face acest lucru sau se pot crea alternative la politicile
existente.
Consultarea publică a cetățenilor este momentul în care cei interesați într-un anumit
domeniu de activitate pot și ar trebui să-și spună părerea și să semnaleze probleme
specifice activității lor. Acest moment nu trebuie pierdut și, în mod normal, are
trebui să existe un mecanism al celor interesați de urmărire a inițiativelor legislative
din domeniu. O administrație publică modernă și eficientă asigură condițiile
consultării publice ca parte a transparenței decizionale și a liberului acces la
informațiile de interes public.
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Cele două legi care asigură accesul liber la informații și dreptul de participare și
consultare sunt:
•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

•

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește
regulile

procedurale

minimale

aplicabile

pentru

asigurarea

transparenței

decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau
numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare
publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite
ale acestora.
Legea 544/2001 descrie accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România
la informaţiile de interes public, prin care se înţelege orice informaţie care priveşte
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,
indiferent de suportul ori de forma/modul de exprimare a informaţiei, constituie
unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile
publice.

5) Cum se implică ONG-urile si partenerii sociali în politicile publice din
România?
Există o terminologie des folosită atât în presă cât și de fiecare dintre noi, dar nu
întotdeauna foarte clar înțeleasă. Dialogul social, partenerii sociali și ONG-urile sunt
doar câteva exemple. Oferim în continuare câteva clarificări.
Dialogul social este definit de Organizaţia Internaţională a Muncii ca o negociere de
orice tip fie, consultări sau simple schimburi de informaţii, care au loc între partnerii
sociali, adică reprezentanţi ai guvernului, ai angajatorilor şi lucrătorilor. Aceste
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discuții au loc cu privire la teme de interes comun din domeniul politicii economice
şi sociale.
Este un process de dezvoltare de politici publice foarte vine stabilit și utilizat în
special în Europa Occidentală, dar nu numai.
Legea nr. 62/2011 definește partenerii sociali ca fiind sindicatele sau organizaţiile
sindicale, angajatorii sau organizaţiile patronale, precum şi reprezentanţii
administraţiei publice, care se angajează în procesul de dialog social.
Dialogul social poate exista ca proces bi sau tripartit și se poate desfășura informal
sau instituţionalizat sau chiar într-o combinaţie a celor două abordări.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale pune la dispoziție definiția și clarificarea
termenilor http://dialogsocial.gov.ro/ .
“Dialogul social bipartit poate avea forma unui dialog autonom (sindicate,
patronate), fără orice implicare a Guvernului în reglementare şi organizare sau
este înţeles ca dialog între sindicate-patronatemanifestat în cadrul negocierii
colective obligatorii (reglementate prin lege) sau sub forma consultării între Guvern
–sindicate sau Guvern –patronate pentru soluţionarea unor probleme de interes
economic
şi
social.”
http://dialogsocial.gov.ro/wpcontent/uploads/2019/02/Dialogul-social-bipartit.pdf
“În România dialogul social tripartit se desfăşoară în cadrul structurilor
instituţionalizate de consultare tripartită (Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog
Social, comisiile de dialog social) constituite la nivel naţional, central şi local în baza
Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, precum şi în alte cadre de consultare,
precumcomisiile de lucru parlamentare sau structuri tripartite constituite ad-hoc.
În forma sa avansată, dialogul social tripartit se referă la negocierea şi încheierea
acordurilor sociale. Dialogul social poate avea loc la nivel naţional, regional sau la
nivel de întreprindere şi poate fi inter-profesional, sectorial sau o combinaţie a
acestora.”
(http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Dialogulsocial-tripartit.pdf)
ONG este acronimul sintagmei organizație ne-guvernamentală. Este un termen
folosit de preferință în Europa Centrală și de Est și este definit ca o entitate care
este independentă de autoritatea statului, dar care evident respectă legislația țării,
și, în unele cazuri, poate fi finanțată de stat.
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Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociatii si fundatii, care este legea cadru de organizare și functionare, definește
organizatiile neguvernamentale ca “persoane juridice constituite de persoane fizice
sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general
sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal
nepatrimonial (adică non-profit sau fără scop lucrativ).”
Există multe inconsecvențe în utilizarea termenului de ONG și în practica socială
prin care aceste organizații există și activează în diverse țări. Nu este scopul nostru
aici să clarificăm aceste lucruri, dar este esențial să subliniem importanța acestor
entități în dezvoltarea socială și economică a comunităților la diverse paliere.

6) Analiza chestionarelor
În cadrul proiectului “Implică-te în politici publice pentru afaceri!” cod SIPOCA/SMIS
2014+: 109897 al beneficiarului ADAF, Asociatia pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin, s-a efectuat un studiu având ca țintă obținerea a 200
de răspunsuri cu privire la evaluarea nevoilor de creștere a capacității organizațiilor
neguvernamentale (ONG) și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și
propunerea unor alternative la politicile publice pentru afaceri.
Scopul general al proiectului a fost acela de a crește capacitatea ONG-urilor si a
partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice
pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltării antreprenoriatului prin implicarea
activă a structurilor asociative la îmbunătățirea proceselor decizionale orientate
către cetățeni și mediul de afaceri.
În vederea realizării acestui obiectiv am elaborat un chestionar cu 18 întrebări
organizate în trei secțiuni care și-au propus să culeagă informații despre: (I) datele
de identificare ale organizației, (II) mediul de afaceri din România și (III) calitatea
mediului socio-economic din România. Chestionarul este prezentat integral în Anexa
1.
Chestionarul a fost administrat atât clasic, pe hârtie, în cadrul sesiunilor de
informare, cât și online solicitând participarea la acest studiu persoanelor care s-au
aflat în bazele noastre de date sau celor care au făcut parte din rețelele profesionale
ale personalului proiectului.
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Este semnificativ să subliniem dificultatea reală a obținerii de răspunsuri la
chestionare, desi în discuțiile în cadrul sesiunilor de informare sau în alte ocazii au
existat schimburi de idei interesante și pertinente, oamenii prezenți subliniind
diversele aspecte cu care s-au confruntat de-a lungul activităților profesionale în
relația cu agențiile sau instituțiile guvernamentale. Dar de aici până la efortul minim
de a completa în aproximativ 10 – 15 minute un chestionar și pentru a-și asuma
responsabilitatea pentru aspectele sesizate se pare că drumul este lung.
Organizațiile neguvernamentale, deși au făcut progrese remarcabile în multe
direcții, par să fie în continuare necoagulate ca spirit civic prin care să se implice
ca entități cu interese și viziune comune pentru rezolvarea unor probleme care
frămîntă întreaga comunitate. Un alt aspect care poate influența negativ
disponibilitatea de a răspunde la chestionare este numărul mare de proiecte care
solicită fiecare, în mod justificat probabil, diverse chestionare, interviuri, etc.
pentru a-și realiza obiectivele propuse și a le valida prin date.
Au fost înregistrate 203 răspunsuri la un număr de peste 500 de invitații de a
completa chestionarul.
Dintre cele mai reprezentative domenii de activități dinspre care s-au primit
răspunsuri la chestionar au fost: educația (sub diferite denumiri și umbrele,
educație, învățământ, formare, training, consultanță educațională, limbi străine și
comunicare, etc.), activități economice diverse inclusiv activități comerciale,
antreprenoriat, economie socială, și activități ale organizatorilor economici și
patronate; dezvoltarea antreprenoriatului feminin și promovarea egalitatii femeilor
în plan social, politic, economic.
Din punctul de vedere al existenței acestor organizații în spațiul public românesc ele
au o vârstă cuprinsă, în general, între 5 (cinci) și 18 (optsprezece) ani, cu alte
cuvinte marea majoritate sunt înființate după 1990, așa cum se poate vizualiza în
Figura 1. Sigur că există și excepții notabile, precum UGIR (Uniunea Generală a
Industriașilor din România) care conform datelor de pe siteul propriu 6 s-a înființat în
1903, dar pentru chestionarul nostru persoana care a completat a trecut anul 1983,
ceea ce se vede și din grafic, CECAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România) înființat în 1921, sindicatul Sanitas înființat în 1983, IPA SA
- Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și
instalații de automatizare 1960 și o bibliotecă publică din județul Vâlcea înființată
în 1960.
Figura 1. Durata de viață a organizațiilor repondente la Chestionarul ADAF.

6

http://ugir.ro/cine-suntem/
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Din punctul de vedere al mărimii organizațiilor respondente, putem avea o imagine
relevantă prin prisma numărului de membri: între 600.000 - cel mai mare număr de
membri avut de Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA", 230.000 Blocul
National Sindical, și niciunul, adică 0 membri în cazul a 113 organizații, respectiv
6,4% din numărul total de respondenți. O altă valoare interesantă este și și numărul
de angajați și/sau voluntari pe care fiecare dintre organizații i-a declarat. Acest
număr este cuprins între 2.140 (UGIR), 600 (Camera de comerț Timiș, Sindicatul
Sanitas), 300 (Universitatea Spiru Haret, ) 315 (Asociația Națională a Femeilor din
Mediul Rural – ANFMR), 200 (CECAR), 100 (Asociația pentru o educatie de calitate,
Asociația MUȘATINII din Roman, Asociatia Lions CLub Timisoara Dinamic Plus) și este
vizibil sub formă grafică în Figura 2.
Figura 2. Numărul de angajați/voluntari ai organizațiilor respondente.
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Din punctul de vedere al domeniilor de activitate acestea sunt destul de diverse.
Unul dintre răspunsurile directe, relevante pentru acest studiu a fost întrebarea nr.
1 din secțiunea a doua referitoare la mediul de afaceri din România, respectiv dacă
este ușor să inițiezi și să derulezi o afacere în România, cu alte cuvinte este mediul
de afaceri din România prietenos? Marea majoritate a respondenților a răspuns
negativ, 68,3%, și doar 31,7% a răspuns afirmativ, conform diagramei circulare din
Figura 3.
Figura 3 Este mediul de afaceri din România prietenos?
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Răspunsurile au fost oferite sub forma a patru variante prestabilite și au avut câte
două grade de intensitate pentru fiecare valoare pozitivă sau negativă: “Extrem de
greu, imprevizibil și durând neașteptat de mult”, sau „Greoi și consumând mult timp
și resurse umane” pe de o parte, și “Relativ cu ușurință după ce am aflat procedura,
dar procesul a durat mult.” Și „Ușor și rapid pentru că procedura este clară și
transparentă”, pe de alta.
Se observă că și atunci când se operează cu răspunsuri nuanțate, aproape jumătate
din respondenți (47,8%) consideră că obținerea autorizațiilor pentru activitățile
desfășurate este un proves extrem de greu, imprevizibil și durând neașteptat de
mult.
Figura 4. Cum se obțin autorizațiile de funcționare ale organizațiilor în România.

La întrebarea a treia din secțiunea II a chestionarului, referitoare la cunoașterea sau
necunoașterea tipurilor de controale prin care o organizație poate fi evaluată sau
monitorizată din cei 203 respondenți 75,4% au răspuns pozitiv, adică sunt la current
cu ce tipuri de controale se pot face, în timp ce 24,6% au răspuns negativ – nu știu
ce fel de controale se pot face unei organizații.
În ceea ce privește răspunsul la întrebarea numărul 4 referitoare la legislația cu
privire la procedurile de initiere și de autorizare de activități, de control în
întreprinderi, de proceduri fiscale 66% dintre respondenți au spus că urmăresc
schimbările legislative, 9,4% că nu le urmăresc, iar 24,6% nu cunosc răspunsul la
această întrebare, dar consideră că urmărirea schimbărilor legislative ar fi utilă.
Imaginea grafică a acestor răspunsuri se găsește în Figura 6.
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Figura 5 Cunoașterea modului în care o organizație poate fi evaluată sau
monitorizată

Figura 6. Modalități de informare asupra schimbărilor legislative din zona de
interes a organizațiilor care au participat la studiu.

De subliniat aici este faptul că cei care au avut răspunsuri positive la întrebarea 4,
în sensul urmăririi legislației privind derularea de afaceri în România, au răspuns
pozitiv și la modalitățile de informare și participare la cursuri de pregătire în
domeniul legislativ aferent înființării de afaceri. Răspunsurile se găsesc sub formă

21

grafică în Figura 7. Din cei 203 de respondenți care au participat la studio, au răspuns
la această întrebare doar 151, după cum urmează: 9,3% se informează și se mențin
conectați la realitățile legislative prin participare la cursuri. Marea majoritate,
43,7%, fac acest lucru prin documentare proprie, fiecare pe domeniul său de
activitate, și un număr destul de mare de 38,4% dispun de personal specializat
pentru acest aspect important al relației unei organizații cu mediul exterior.
Acest lucru ni se pare important și relevant pentru că subliniază importanța
pregătirii constante și continue, ca exercițiu conștient, disciplinat și coerent pentru
a fi la curent cu noutățile din domeniul administrativ, pe de o parte, și subliniază,
pe de altă parte, importanța tratării activității de formare și actualizare a
cunoștințelor dintr-un anumit domeniu cu seriozitate și organizat.
Figura 7 Modalități de urmărire și cunoaștere ale dinamicii legislative referitoare
la ONG-uri și alți actori sociali relevanți

Ultima întrebare din secțiunea a doua a chestionarului, respectiv întrebarea nr. 6 sa referit la înțelegerea conceptului de politică publică. Întrebarea a fost de tip
deschis și s-a înregistrat o mare varietate de răspunsuri: de la “nu știu” (în diverse
variante) la încercări de definire de la simplu la complex. Din cele 203 răspunsuri
înregistrate 56 (aproximativ 27,5%) au exprimat, în diverse variante, faptul că nu
cunosc răspunsul. Ni se pare un procentaj destul de mare considerând că și din
numărul celor care au dat răspunsuri mai apropiate în diverse grade de o înțelegere
corectă a conceptului, un număr destul de mare au dat răspunsuri aproximative, de
bun simț.
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Dintre cei 27,5% de respondenți care au declarant că nu știu ce este o politică
publică, două persoane au considerat că sunt un fel de fake news (știri false) pentru
că au răspuns “o informare incompletă și ‘neadevărată’, falsă” și “o informare
incompletă și falsă”; trei persoane au considerat că “nu știu încă, dar vor învăța în
cadrul proiectului”, iar un alt respondent a răspuns “n-am știut, dar am aflat aici”,
fără însă să dea și un răspuns.
Din cei 64% de respondenți care au dat răspunsuri bune și acceptabile la întrebarea
referitoare la definirea conceptului de politici publice, subliniem următorul răspuns
care atrage atenția asupra faptului că se operează în spațiul public cu o terminologie
neînțeleasă integral: “Cred că folosirea la singular a termenului poate crea confuzie;
cred că ar fi mai adecvată folosirea pluralului: "politici publice", în sensul de strategii
elaborate de autorități, pe diferite paliere, și măsuri în scopuri specifice, spre binele
unui public mai larg. Cred că această terminologie este folosită de multă lume,
inclusiv mass media, fără o reală înțelegere (sau preocupare de înțelegere) a
conceptului.”
Secțiunea a treia a chestionarului s-a referit la Calitatea mediului socio-economic
din România și modalitățile prin care respondenții se implică în îmbunătățirea lui.
Astfel la întrebarea “Există preocupări constante în organizația dvs. pentru a urmări
evoluția legislației din domeniile care vă afectează activitatea?” 81,8% au răspuns
afirmativ, în timp ce 18,2% au răspuns că nu există astfel de preocupări, conform
reprezentării grafice a răspunurilor din Figura 8.
Figura 8 Urmărirea dinamicii legislative

Figura 9 Modalități concrete de urmărire a dinamicii legislative relevante
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Modalitățile concrete prin care se urmăresc propunerile legislative sunt ilustrate în
Figura 9. Astfel din totalul de 203 respondenți 82 (respectiv 40,4%) au răspuns că au
acces la o bază de date specializată pe domeniul propriu de activitate, 52 (25,6%)
au spus că au o persoană specializată pentru această activitate, 20 (respectiv 9,9%)
au spus că au abonament la publicații de resort, iar restul respondenților au indicat
diverse modalități de a se ține la curent cu propunerile legislative în general prin
eforturi personale, prin documentare pe internet, sau discutând cu persoane care
au experiență profesională adecvată. Este evident că organizațiile mai mari au
aceste modalități de urmărire a propunerilor legislative mai bine structurate, chiar
cu persoane specializate.
Figura 10

Figura 11

Următoarele două întrebări se referă la participarea cu amendamente la propuneri
legislative sau/și la elaborarea de propuneri legislative. 61,6% dintre respondenți au
participat cu amendamente la propuneri legislative, iar 67% au contribuit la
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elaborarea de propuneri legislative așa cum se evidențiază în Figurile 10 și respectiv
11.
Respondenții ale căror organizații au contribuit la elaborarea de propuneri
legislative sau la amendamente la legislația existentă și care au indicat în
răspunsurile la întrebarea 5 din Secțiunea III domenii la care au contribuit am
selectat următoarele:
•

•

•
•
•

•

piața muncii cu Legislatia muncii si a dialogului social, domeniul specific de activitate al
organizatiei (functionarea Camerelor de Comert si Oficiul Registrului Comertului) si domeniul
fiscal, drepturile omului, drepturi sindicale, ratificare de acte internationale, introducerea
unui mecanism al plângerilor colective, legislatie legată de combaterea violentei, turism,
sănătate, asistență socială, educație (cuprinzând o gamă largă de activități de la integrarea
comunitatilor de migranti în România prin cursuri de limba romana - OUG 44/2004 privind
integrarea socială a străinilor, la interesele educaționale ale comunităților de afaceri,
învățământul dual)
Legea egalității de șanse intre barbati si femei combaterea violentei domestice/combaterea
discriminarii, Advocacy impotriva violului domestic; Advocacy impotriva discriminarii asupra
femeilor
Promovarea antreprenorilor la activitati de export,
Telecomunicatii - Legea 159/2016, propuneri legislative privitoare la legile de mediu
transparenta decizionala a autoritatilor publice, accesul liber la informatia publica,
declaratia pe proprie raspundere, ghiseul unic pentru inregistrarea intreprinderilor, PP
privind introducerea ocupatiei de promotor local, PP alternativa privind furnizare online a
serviciilor publice de informare, mediere si consiliere, PP alternativa privind antreprenoriatul
social
In curs de elaborare-dezvoltare a capacitatii societatii civile ca UAT si contributia la
sustinerea si dezvoltarea economici sociale prin sprijinirea initiativelor antreprenoriale.

La întrebarea 6 cu privire la participarea la dezbateri sau audieri publice 63,5%
dintre respondenți au răspuns afirmativ, adică 129 din 203.
La întrebarea 7 referitoare la existența discriminării în domeniul propriu de
activitate 68% dintre respondenți, adică 138 de persoane, au răspuns că nu există
discriminare. Dintre cei 32% care au răspuns că există discriminare selectăm
răspunsurile cu grad mai mare de generalitate:
•

•

Persoanele cu o dizabilități (nu au accesibilitate in majoritatea institutiile publice si cel
putin in 50% din institutii private, isi casesc greu un loc de munca decent, sunt comentari si
dezaprobari din partea societatii civile in cazul in care isi intemeiaza o famile si
desconsideratie in cazul in care dau nastere la un copilÎ
Am ramas foarte dezamagita cand am scris 11 proiecte pe POSDRU, care au cazut in
evaluari pentru aspecte insignifiante (…) Dezamagirea a venit si prin faptul ca am pierdut
investitia noastra, suma de 20.000 eur din perioada scrierii proiectelor si munca noastra si a
specialistilor angrenati. (…) Am pierdut unii din cei mai frumosi ani din viata sa facem ceva
in domeniul ONG in Romania, cand de fapt, se ascundeau in cadrul proiectelor pe POSDRU
doar mari hotii, bani ascunsi in paradisuri fiscale, etc.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multe companii doresc sa angajeze persoane cetateni straini, insa nu accepta valorile,
traditiile si etniile acestora.
Lipsa de interes in stimularea dezvoltarii antreprenoriatului feminin
exista discriminare de varsta, tinerii nefiind lasati intotdeauna sa ocupe functii de decizie
Discriminare de gen - In mediul rural, doar 10% din administratia publica este reprezentata
de femei
discriminarea economica (lipsa cofinantarii); Organizatii mici (numar de membri) nu au
acces la accesare de fonduri
salarizarea difera intre sexe; femeile primesc salarii si beneficii mai mici pentru munca
identica cu a barbatilor, mai ales in functiile de conducere; statutul femeii in societate si
in business
discriminarea cu privire la finantarea ONGurilor
persoanele de sex feminim sunt tratate mai elegant si cu mai multa intelegere
Discriminare intre universitatile de stat si cele private. Primele sunt finantate de la bugetul
de stat, celelalte au capital integral privat
DISCRIMINAREA ESTE LA TOATE NIVELURILE SI PESTE TOT
Tinerii din orașele mai mici, din rural, școlile periferice au șanse mai puține.
Discriminarea este tot mai puțin evidentă și se manifestă în modalități indirecte.
da, in primul rand discriminarea data de veniturile foarte polarizate.
ONG-urile fără „conexiuni” în sistemul public de alocare a fondurilor nu sunt atât de
avantajate.
Discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la angajare și /sau în alte situații.
intre rural si urban , discrminarea de gen,etnie
Accesul profesioniștilor in functii publice de decizie.
varsta de pensionare
interventuia politicului in administratie

La întrebarea 9 cu privire la protejarea calității vieții comunității din care
organizația face parte 81,6% dintre respondenți au răspuns că au în vedere această
dimensiune și au oferit exemple concrete de activități în acest sens din care
prezentăm mai jos pe cele mai semnificative:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Am creat primul Smart Lab 4.0 din școlile României ca ONG și am redus TVA la cărți la 5%
acum 4 ani in Parlament.
Avem terapie ocupationala in care menbrii asociatiei invata sa confectioneze diverse lucruri,
si ei si, la domiciliul lor, pot continua sa lucreze pentru suplimentarea veniturilor lor, luptam
pentru accesibilitete in orasul nostru, pentru normalitate, incercam sa demonstram societatii
civile ca si noi suntem OAMENI, etc.
Angajăm șomeri, pensionari
respectam cerintele legale de protectie a mediului
Sustinem politicile publice care asigura sustenabilitatea resurselor din turism.
Prin crearea de condiții optime de muncă
Facem workshop-uri, conferinte, actiuni de informare si constientizare a populatiei pe teme
de sanatate, educatie antreprenoriala, protejarea mediului, etc.
implicare tineri defavorizati
Calitatea vietii in Romania pentru foarte multa lume a ajuns sa fie legata strict de limita
subzistentei si saraciei datorita jafului si factorului politic de proasta calitate. In acest
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

context, eforturile de a le gasi un job, de a-i convinge sa aplice pe niste fonduri pe PNDR,
pentru a avea un trai sanatos - mancare sanatoasa, reducerea alcoolului si tutunului cu
extinderea in educatie (afectata si ea), cultura si largirea orizontului si a aspiratiilor.
Procesul de educare permanenta a femeilor pentru cunoasterea drepturilor lor
Incercam sa crestem in fiecare zi calitatea vietii angajatilor prin modernizarea fabricii si a
echipamentelor
prin serviciile sociale pe care le oferim diferitor grupuri vulnerabile.
implicarea in elaborarea directivei privind e-privacy
domeniul protectia mediului imbunatatirea calitatii vietii umane prin servicii de salubritate
si prot mediului prin infrastructura creata
Atragerea de fonduri nerambursabile pentru pentru imbunatatirea calitatii vietii in
comunitate.
derulam proiecte europene care vizeaza cresterea calitatii vietii
Pastrand curatenia mediului inconjurator, disciplina și ordine.
Am proiectat și modernizat stații de epurare a apelor uzate.
folosim un limbaj inclusiv, pe cât posibil lipsit de stereotipuri
ajutorarea si informarea varstnicilor
interactiunea cu membrii comunitatii pentru aflarea nevoilor fiecaruia in parte
ONG-ul Lingua Economica a fost infiintat pentru a sprijini activitatrea Departamentului de
Limbi Moderne si Comunicare de Afaceri din Academia de Studii Economice: finantari de
sesiuni stiintifice, concursuri studentesti, traduceri, etc.
Protejarea calității vieții comunității: DEPENDENTA DE Calculator/internet; Campani
umanitare filantropice pentru persoane dezavantajate; campani de protejarea mediului
,naturii;
incluziune sociala

La întrebarea 11 referitoare la identificarea unor nevoi pe care membrii ONG-ului le
poate rezolva prin politici publice s-au dat exemple din care selectăm următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearea GLEV - Grupurulor de lucru pentru economia viitorului
securitatea sanatatea in munca, distributia cresterii economice
Înființarea școlilor de meserii
Nu cred ca politicile publice in Romania pot rezolva ceva in Romania. Nu mai cred.
Formarea personalului din cadrul institutiilor publice privitoare la integrarea strainilor si
sensibilizarea populatiei privitor la acest aspect.
micsorarea volumului de documente printate
Accesul femeilor din mediul rural la informatii antreprenoriale de baza
(prezentate/adaptate nivelului de pregatire scolara/profesionala)
Politici publice pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere al starii de sanatate
Promovarea la export; promovare la export si formare profesionala
Reglementarea interconectarii IP; Sprijinirea dezvoltarii sectorului prin usurarea obtinerii
autorizatiilor de constructie; Eliminarea suprataxarii
Nevoia de constientizare si diseminare a beneficiilor aduse de procesul de transfer
tehnologic. Organizarea unor sesiuni de instruire pentru cunoasterea procedurilor de
transfer tehnologic
limitarea abuzurilor cu aplicarea legislatiei economice si de afaceri
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

dincolo de impozitarea excesiva in prezent birocratia a atins cote maxime care nu sunt
justificate in totalitate. O PP care sa reduca birocratia si sa utilizeze infrastructura digitala
moderna si adaptabila vremurilor in transformare continua, ar fi binevenita.
Accesul la utilități: alimentare cu apă și canalizare, inclusiv gaze și energie electrică pentru
comunitățile din mediul rural.
scăderea presiunilor birocratice pe ONGuri din partea tuturor entităților de stat care doresc
să ne evalueze, monitorizeze etc.; considerarea ONG-urilor ca forță motrice a dezvoltării
sociale, nu ca modalități de sifonare a fondurilor
Dezvoltarea unei strategii la nivel national pentru stimularea cercetarii stiinitifice
Pentru a raspunde la aceasta intrebare, cred ca este nevoie de o definitie clara a
conceptului de "politici publice".
Politici publice privind protecţia mediului, protecţia naturii şi dezvoltarea durabilă; Politici
publice privind organizaţiile neguvernamentale şi tineretul;
Nevoia de alfabetizare digitala
nevoia de mediere a problemelor ridicate de comunitate prin UAT-urile comunitatii
institutiile statului trebuie sa consulte parteneri sociali in elaborarea de acte normative cu
impact asupra mediului de afaceri

La întrebarea 12, 76,4% (respectiv 155 persoane) dintre respondenți au răspuns că
sunt membri în Comisia de Dialog Social (CDS) la diverse paliere (întrebarea 13).
La întrebarea 14 referitoare la inegalitate de gen în România privită prin perspectiva
decalajului dintre legislația românească, în general în concordanță cu bunele
practici legislative din domeniul european, și practicile sociale locale care sunt
adesea rămase în urmă, 57,1% respondenți au răspuns că există inegalitate de gen.
În privința exemplificării situațiilor unde se manifestă sau nu această inegalitate de
gen în mod concret (întrebarea 15), s-au dat răspunsuri variate care, în principal, se
înscriu în următoarele categorii: a) există discriminare de gen, cu diferite nuanțe
(36 respondenți); b) nu există discriminare de gen (17 respondenți); c) nu știu/nu
cunosc exemple de discriminare de gen (10 respondenți). Diferența de respondenți
până la 203, adică 43 de respondenți, au dat exemple de alt tip de discriminare
decât cea de gen, respective de vârstă, de venituri, de dizabilități, etc.
Dintre exemplele care ilustrează existența sau inexistența discriminării de gen în
România le-am selectat pe cele cuprinse în tabelul de mai jos ca fiind mai relevante:

Tabel
a) există discriminare de gen, cu
diferite nuanțe (36 respondenți)

b) nu există discriminare de gen
(17 respondenți)

Exista discriminare de gen, dar la
nivele mai reduse decât in UE

Nu exista discriminari de gen in
dialog social local

c) nu știu/nu cunosc
exemple de
discriminare de gen
(10 respondenți)
Nu știu
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Legea e LEGE, practica ne omoara.
Dacă vorbim strict despre
discriminarea pe motive de gen,
aceasta este sancționată prin lege.
Deci, teoretic, nu ar trebui să
existe inegalitate de gen. Practic,
însă, există astfel de situații.
Minimalizarea problemelor
femeilor victime ale violentei,
hartuirii, agresiunilor sexuale, etc
Salariile femeilor sunt mai mici,
pentru aceeasi munca, decat cele
ale barbatilor.
Contributia pentru pensie a
femeilor este mai mica decat a
barbatilor (salariu mai mic si
perioada de contributie mai mica),
ceea ce duce la o pensie mai mica.
Femeilor nu li se recunoaste
efortul depus in familie, lipsa
educatiei partenerilor de a se
implica in activitatile admin ale
familiei
exista inegalitate de gen in
Romania la nivelul conducerilor
femeile sunt foarte active, dar au
reprezentare foarte redusă în
funcțiile de conducere
nivelul general de educație a
publicului larg din România este
relativ scăzută ceea ce duce la un
misoginism implicit și profund al
soceității românești

In ultima perioada am derulat
activitati in domeniul
antreprenorial. Atat femeile, cat
si barbatii au acces la
dezvoltarea de proiecte
antreprenoriale.
Există doar incapaciatea de a se
corela.
Se permite accesul la munca pe
orice post/functie, cresterea
copiilor poate fi facuta indiferent
de gen

Nu am avut nici o
ocazie să confirm
diferente de gen

Nu cunosc

In entitatile in care am fost
implicat nu am sesizat inegalitati
de gen. In echipele recrutate de
mine nu am facut din gen un
criteriu de selectie

Nu am idee

Femei active în politica din
România, cel mai elocvent
exemplu fiind Primul Ministru al
României.

nu cred ca inegalitatile
reprezinta problema
spinoasa a Romaniei

Nu există discriminare de gen la
înscrierea membrilor în CECCAR
in domeniul nostru nu exista
inegalitate de gen

in general femeile trebuie sa
munceasca dublu fata de barbati.
Inegalitatea intre sexe exista in
principal deoarece in Romania
suntem inca tributarii unei
mentalitati ce actioneaza conform
stereotipurilor, in special in mediul
rural, dar nu numai.
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La întrebarea 16 referitoare la interesul față de participarea la cursuri de formare
privind politicile publice organizate în cadrul proiectului POCA “Implică-te în politici
publice pentru afaceri!” majoritatea respondenților 88,2% au răspuns afirmativ și
doar 11,8% au considerat că nu doresc acest lucru.
În privința așteptărilor/dorințelor avute de la un curs de formare pentru creșterea
participării ONG-urilor in domeniul politicilor publice pentru mediul de afaceri cu
excepția a 7 respondenți care au declarat că nu au nicio așteptare, ceilalți au
identificat multiple dorințe dintre care evidențiem mai jos pe cele mai
reprezentative.
•

Concretete; Să se refere specific la situația din România, să nu fie teoretice; sa fie practice
si doar cu minim de teorie; Cunoasterea etapelor pentru realizarea unei politici publice,
Oportunitati reale, parghii concrete, informatie de ultima ora; 15

•

Sa aiba ca finalitate redactarea unor propuneri legislative in domeniul politicilor publice;
Identificarea unor instrumente concrete de implicare in realizarea unor politici publice.8

•

Elaborarea unei propuneri publice alternative pentru dezvoltarea antreprenoriatului
feminin. 2

•

Sa nu ramanem doar cu o adeverinta de participare la curs, sa fim luati in seama cand
semnalam ca avem o problema, (…). Alaturi de noi, sa participe si salariatii diferitelor
institutii si "sefii" de sus la cursuri si, invatand impreuna, poate ca se mai sensibilizeaza si
constientizeaza ca este necesara schimbarea, revizuirea politicilor publice.

•

Sa aflu care sunt politicile publice pentru mediul de afaceri si sa identificam impreuna nise
neacoperite pentru promovarea altor politici publice; Rezolvarea problemelor cu care se
confruntă antreprenorii existenți sau viitori legate de impozite și lipsa forței de muncă 2

•

SA PUTEM INITIA MODIFICARI LEGISLATIVE

•

Emiterea de "position paper" de catre organizatia noastra.

•

insusirea procedurilor prin care o idee poate deveni propunere legislativa fara o implicare
politica; Modalități de stabilire a agendei comune si definirea unor variante de solutionare;
sa aflu exemple de bune practici ale altora pt a-mi deschide orizontul de actiune 3

•

sa fie adaptat nevoilor ONG-urilor

•

Demontarea unor clișee, instruirea în vederea unei mai bune cunoașteri a propriilor
drepturi și informarea în vederea accesului la granturi și activități de formare utile. 4

7) CONCLUZII
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Concluziile studiului prezent vin să confirme în mare parte ipotezele care au dus la
elaborarea și implementarea proiectului “Implică-te în politici publice pentru
afaceri!” al beneficiarului ADAF. Sondajul efectuat în cadrul acestui proiect a avut
ca scop evaluarea nevoilor de creștere a capacității organizațiilor neguvernamentale
(ONG) și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și propunerea unor
alternative la politicile publice pentru afaceri.
Cercetarea cantitativă a fost folosită în proiect chiar din faza de pregătire a cererii
de finanțare și a condus la identificarea a două principale nevoi:
a) cea de crestere a capacității ONG-urilor si partenerilor sociali pentru a se
implica in dezvoltarea de propuneri alternative la politicile publice, în
privința calității mediului de afaceri în România si sprijinirea dezvoltarii
antreprenoriatului ca element esențial de crestere economică;
b) cea pentru întreprinzători de a avea un mediu de afaceri prietenos,
predictibil, transparent și deschis, cu o birocrație redusă, cu consum de timp
si costuri cat mai mici.
Aceste nevoi au fost validate și prin studiul prezent care a pus din nou în evidență
faptul că există o mare nevoie de formare și perfecționare pe segmentul societății
civile din România. Au fost înregistrate 203 răspunsuri la un număr de peste 500 de
invitații de a completa chestionarul și întregul proces a durat mai mult decât a fost
initial planificat. Credem că acest lucru este datorat faptului că organizațiile
neguvernamentale, deși au făcut progrese pe multe paliere, par să fie în continuare
necoagulate ca spirit civic prin care să se implice ca entități cu interese și viziune
comune pentru rezolvarea unor probleme care frămîntă întreaga societate civilă. Un
alt aspect care poate influența negativ disponibilitatea de a răspunde la chestionare
este numărul mare de proiecte care solicită fiecare grupului său țintă, în mod
justificat probabil, date, completarea de diverse chestionare, interviuri, etc.
Acest studiu a pus în evidență, printre altele, următoarele aspecte:
•

•

•

lipsa cunoștințelor teoretice, dar mai ales, practice privind momentele
cheie când se poate interveni eficient în elaborarea politicilor publice sau în
crearea de alternative la politicile existente;
implicarea redusă a ONG-uri si partenerilor sociali in dezvoltarea de
propuneri alternative la politici publice initiate de administratia centrala si
locala;
necunoașterea conceptelor de advocacy și a instrumentelor care se pot
folosi democratic pentru promovarea si sustinerea propunerilor alternative
la politici publice;
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•
•

•

•

•

•

•

lipsa personalului sau rolurilor specializate în politici publice la nivelul ONGurilor si, adesea, și a partenerilor sociali;
precaritatea resurselor financiare din ONG-uri, patronate si sindicate
alocate pentru formarea personalului specializat în urmărirea politicilor
publice și intervenția atunci când este cazul; în cazul ONGurilor atunci când
există activitățile de implicare în politici publice sunt desfășurate pe bază
de voluntariat a membrilor;
abordarea unei problematici restrânse, de importanță imediată, in
formularea de propuneri alternative la politicile publice; partenerii sociali
sunt activi în special în problemele de salarizare si uneori in politicile
publice fiscale; există mai rar implicări în transformarea mediului de afaceri
într-unul mai prietenos prin abordarea de teme privind înființarea
afacerilor, autorizarea activităților, informatizarea și transparentizarea
serviciilor publice;
asociatiile de afaceri de orientează în special pe identificarea de
oportunități de afaceri și socializare. Implicarea în politici publice este
minimală.
întreprinzătorii, ONG-urile si partenerii sociali nu intervin, de regula, in
etapa de dezbatere a proiectelor de politici publice, din motive diverse,
adesea serioase ca lipsa de personal specializat, alteori din lipsa
competențelor, reacțiile lor apar tardiv, cu șanse minime de intervenție, în
momentul punerii în practică;
temă recurentă în sondajul nostru a fost comportamentul tendențios al
administrației publice față de ONG-uri și partenerii sociali, considerați,
adesea, ca adversari, cu pretenții nejustificate pe stat în procesul de
adoptare a deciziilor sau ca organizații specializate în consumul nejustificat
de fonduri în loc să fie priviți ca un posibil vector al dezvoltării economice;
din cauza unei educații deficitare în domeniul civic și democratic vizibilă și
la societatea civilă și la administrația publică, există încă mult formalism,
mecanisme corecte, dar nefolosite, fără o contribuție reală la îmbunătățirea
calității deciziilor administrației publice. Cum spuneau mai mulți
respondenți, “Legea e LEGE, practica ne omoară” sau “Legislația este
deficitară în aplicarea în practică”.

O concluzie generală este că astfel de proiecte sunt foarte utile și binevenite pentru
creșterea nivelului de educație civică a societății civile și a partenerilor sociali. Ele
trebuie să se concentreze pe aplicații practice, să contribuie la crearea de bănci de
bune practici și studii de caz pentru mediul românesc prin seminarii de informare si
constientizare privind necesitatea si eficienta implicarii ONG-urilor si partenerilor
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sociali in politici publice, cresterea competentelor personalului prin cursuri de
formare (cunoasterea procesului legislativ, a actiunilor si instrumentelor de
advocacy, dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a
politicilor publice) si prin dobandirea de competente practice prin elaborarea de
propuneri alternative concrete la politicile publice si actiuni de promovare si
sustinere a acestora pentru a fi acceptate de Guvern.

Anexa 1
Chestionar
ADAF - Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin - elaborează un studiu privind
capacitatea ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politicile publice
pentru afaceri în vederea îmbunătățirii procesului decizional orientat către cetățeni și mediul de
afaceri. Având în vedere că organizația dumneavoastră își poate îmbunătăți semnificativ activitatea
prin influențarea politicilor publice din domeniul afacerilor pe care le derulați vă rugăm să ne ajutați
în elaboarea acestui studiu prin completarea prezentului chestionar.
Chestionarul are trei secțiuni principale și completarea lui n-ar trebui să dureze mai mult de 10 – 15
minute. Datele colectate prin el vor fi gestionate doar în scop statistic și cu grijă maximă pentru
confidențialitatea dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru colaborare.

I. Date de identificare
1. Numele organizației dvs:
_______________________________________________________________________
2. Anul înființării: _______________________________________
3. Număr de membri: ____________________________________
4. Număr de angajati/voluntari: __________________________________
5. Domeniul principal de activitate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II. Mediul de afaceri din România
1. Considerați că este ușor să inițiați și să derulați o afacere în România?
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☐ DA

☐ NU

2. Obținerea autorizațiilor pentru activitățile organizației dvs au fost obținute:
Ușor și rapid pentru că procedura este clară și transparentă
Relativ cu ușurință după ce am aflat procedura, dar procesul a durat mult
Greoi și consumând mult timp și resurse umane
Extrem de greu, imprevizibil și durând neașteptat de mult

3. Cunoașteți tipurile de controale prin care organizația dvs poate fi evaluată sau monitorizată?
☐ DA

☐ NU

4. Urmăriți legislația referitoare la procedurile de initiere, autorizare activităti, controlul
intreprinderilor, proceduri fiscale?
☐ DA

☐ NU

☐ Nu știu, dar ar fi util

5. Dacă ați răspuns DA la întrebarea de mai sus, vă rugăm indicați cum faceți acest lucru:
☐ prin personal specializat
☐ prin documentare proprie, fiecare pe domeniul său de activitate
☐ prin participare la cursuri
☐ altele (specificați) __________________________________________________

6. Ce credeți că este o politică publică?
_______________________________________________________________________

III. Calitatea mediului socio-economic din România
1. Există preocupări constante în organizația dvs. pentru a urmări evoluția legislației din domeniile
care vă afectează activitatea?
☐ DA

☐ NU

2. Cum urmăriți propunerile legislative din domeniul dvs. de activitate?
☐ aveți acces la o bază de date specializată pe domeniul dvs?

34

☐ aveți abonament la publicații de resort?
aveți o persoană specializată pentru această activitate?
altele. Rugăm specificați ____________________________________

3. Ati participat cu amendamente la propuneri legislative?
☐ DA

☐ NU

4. Ati participat la elaborarea de propuneri legislative ?
☐ DA

☐ NU

5. Dacă ați răspuns DA la întrebarea de mai sus, specificați în ce domeniu ati elaborat propuneri
legislative _______________________________________________________________________

6. Ati participat la dezbateri sau audieri publice?
☐ DA

☐ NU

7. Considerați că în domeniul dvs de activitate există discriminare?

☐ DA

☐ NU

8. Dacă ați răspuns DA la întrebarea de mai sus, dați (un) exemplu/e concret/e:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. În activitatea organizației dvs țineți cont de protejarea calității vieții comunității din care faceți
parte?

☐ DA

☐ NU
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10. Dacă ați răspuns DA la întrebarea de mai sus, dați (un) exemplu/e concret/e:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Puteti identifica nevoi ale membrilor ONG-ului dvs. rezolvabile prin politici publice? Dați
exemple:
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

12. Organizația dvs. este membră in Comisia de Dialog Social (CDS)?
☐ DA

☐ NU

13. Dacă ați răspuns DA la întrebarea de mai sus vă rugăm completați la ce nivel activați în CDS:
•

la nivel local (specificați): ____________________________________

•

de ramură (nominalizați):_____________________________________

•

național (nominalizați): ______________________________________

14. Legislația românească este în general actualizată la bunele practici legislative din domeniul
european. Dar practicile sociale locale sunt adesea rămase în urmă. Din această perspectivă,
considerați că există inegalitate de gen în România?
☐ DA

☐ NU

15. Vă rugăm dați exemple concrete în ambele situații de mai sus – indiferent dacă ați răspuns DA
sau NU.
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16. V-ar interesa să participați (dvs. sau altcineva din organizație) la cursuri de formare privind
politicile publice organizate în cadrul proiectului POCA “Implică-te în politici publice pentru
afaceri!”?
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☐ DA

☐ NU

17. Ce așteptări/dorinte aveți de la un curs de formare pentru creșterea participării ONG-urilor in
domeniul
politicilor
publice
pentru
mediul
de
afaceri?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. Vă rugăm să ne comunicați datele de contact ale organizatiei dvs. în vederea transmiterii de
informații cu privire la ateliere de lucru, seminarii și cursuri pe domeniile dvs de interes.
Email: ____________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________
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