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 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Capacitate Administrativă 2014-2020

 Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient

 Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde

comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale

orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod

SIPOCA 252 / MySMIS 111113



FUNDAȚIA PAEM ALBA

Telefon : 0358.40.13.76, E-mail: contact@paemalba.ro

Web: www.paemalba.ro

E-mail proiect: prodezvoltareong@gmail.com

ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR SI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA

E-mail: ace_economiesociala@yahoo.com

Web: www.ace-economiesociala.ro
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Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei

 944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care :

 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE

 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național

 19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Durata de implementare: 24.04.2018 — 23.04.2019
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Obiectivul general al proiectului

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a

organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării

economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în

regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și

promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice

în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu

autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale

orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.
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Obiectivele specifice ale proiectului

O1. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin

60 reprezentanți ai ONGurilor cu focus pe dezvoltarea economică și

socială, în a-și reprezenta interesele, în a interveni profesional în

dialogul social și procesul decizional, pe diferite nivele ierarhice, în

aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială.

O2. Facilitarea dezvoltării de acțiuni de formulare și promovare a

unei propuneri alternative la politicile publice, cu impact național,

în aria cheie vizată, de către ONGuri cu focus pe dezvoltarea

economică și socială, în parteneriat cu autorități/instituții publice,

prin oferirea de suport integrat.
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Participarea la luarea deciziei este o caracteristică principală a 

oricărui sistem democratic

Plecând de la aceste considerente, proiectul își propune să rezolve

următoarele probleme identificate:

o Abilități, competențe și mijloace reduse ale ONG-urilor cu focus pe dezvoltare

economică și socială de a se implica in formularea și promovarea de propuneri

alternative viabile la politicile publice inițiate de Guvern, mai ales în aria cheie

vizată de proiect – ocupare&antreprenoriat/economie socială.

o grad redus de implicare în toate etapele ciclului de politici publice (definirea

problemei, stabilirea agendei, adoptarea politicilor, implementarea și

evaluarea) a reprezentanților ONGurilor.
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Având această abordare multidimensională, proiectul de față, prin

obiectivele asumate, corespunde priorităților strategice POCA, Axa 1, și

contribuie direct, concret, la atingerea:

OS1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme si standarde comune în administrația

publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de

afaceri în concordanță cu SCAP.

Astfel, prin rezultatele și indicatorii specifici proiectului, se contribuie, cuantificabil, la

atingerea:

 Rez POCA - R10: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se

implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice

inițiate de Guvern.

 Rez POCA - R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-

urilor, acceptate.
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Activități desfășurate în cadrul proiectului:

o Integrarea grupului țintă în proiect

o Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire - în programul de formare ”Lobby și

Advocacy”

o Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice

BOR-PP

o Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile

publice inițiate de Guvern, conform SCAP

o Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și

civic
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Proiectul se adresează personalor care îndeplinesc următorele condiții:

 Reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și

socială

 personal din autoritațile și instituțiile publice (personal de conducere

și de executie)

Structură grup țintă

 Reprezentanți ai ONG-URILOR – 60 de persoane

 Personal din autoritățile și instituțiile publice – 30 de persoane
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ACTIVITATEA DE SELECȚIE

 Se realizează:

 în cadrul evenimentelor de informare organizate în cele 3 regiuni: București –

Ilfov, Centru – Alba Iulia și Sud – Est – Constanța;

 prin postarea anunțurilor pe site-urile celor 2 parteneri, însoțite de calendarul 

aferent și de metodologia de selecție GT.

 Persoanele din grupul țintă vor fi implicate direct&activ, in activitatile 

specifice ale proiectului:

 program de formare in ”Lobby si Advocacy”;

 ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare”;

 grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice;

 activitate de formulare a unei propuneri alternative în aria vizată și 

promovarea ei către factorii decidenți.
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Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă

Fiecare candidat va depune un dosar de înscriere, conform calendarului

și prevederilor metodologiei, care va cuprinde următoarele documente:

 Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în

cadrul proiectului;

 Anexa 12 Formular individual participant;

 Copie BI/CI;

 Copie certificat de naștere;

 Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);

 Copie act de studii (ultima școală absolvită);

 Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar. 11/3/2018



Evaluare și criterii de selecție

 Evaluarea dosarelor - se va realiza de către o Comisie de Evaluare și Selecție (CES) 

stabilită prin decizie a managerului de proiect.

 Criterii de selecție:

 criteriu de tip administrativ – cei care doresc să candideze să depună dosarul

complet, conform metodologiei, în termenul stabilit. 

 criterii de tip eligibilitate – fiecare persoană trebuie să se încadreze în criteriile de 

eligibilitate revăzute în Ghidul Solicitantului:

 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale 

autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție din cadrul

autorităților administrației publice locale);
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Egalitate de șanse, gen și non- discriminare

 În cadrul activității de selecție a grupului țintă, procesul de selecție va fi bazat pe

aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și non-discriminare;

 Activitățile proiectului propun în cadrul sesiunilor de informare și conștientizare și

informții legate de tema egalității de șanse;

 În managementul proiectului s-a ținut cont de aplicarea principiului egalității de

tratament între bărbați și femei în privința accesului la angajare și a condițiilor de

muncă;

 Principiul nediscriminării și tratamentului egal va fi respectat și în organizarea

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții din cadrul proiectului.
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Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire - în programul 

de formare ”Lobby si Advocacy”

 In cadrul programului de formare se vor aborda teme cu privire la

dezvoltarea durabilă, egalitate șanse/gen și nondiscriminare

 La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta cunoștințe și

abilități specifice pentru lobby și advocacy.
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Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la 

Politicile Publice BOR-PP

 Biblioteca online de resurse reprezintă o colecție digitală organizată de 

acte legislative, inițiative, ghiduri, metodologii, cercetari de 

specialitate, articole, rapoarte și analize etc. în domeniul politicilor 

publice – ca sectiune specifică a proiectului, realizată în cadrul website.

 Colecția digitală va conține de asemenea, și documente relevante cu 

focus pe cele 2 principii orizontale: egalitatea de șanse și dezvoltarea 

durabilă.
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Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri 

alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP

 Se va organiza un atelier de lucru cu tema ”Alternative la puterea

PROdezvoltare”

Obiectivul principal este acela ca participanții să lucreze împreună, într-o manieră

practică, interactivă (reprezentanți ONGuri și reprezentanți ai autorităților/instituțiilor

publice), pentru a dezvolta o propunere alternativă la politicile publice pentru aria vizată

de proiect.

 Constituirea de grupuri virtuale colaborative de lucru pe aria vizată

de politici publice

Participanții la atelierele regionale sunt integrați în cate un grup virtual colaborativ

focalizat pe aria vizată. Toate punctele de vedere sunt colectate și sintetizate, astfel incât

sa rezulte o singura ropunere comună.
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Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a 

dialogului social și civic

 Elaborarea unui Manual de bune practici internaționale cu privire la

metode de participare și influențare a politicilor publice

Manualul vizează metode și instrumente de participare și influențare a

politicilor publice, fiind destinat organizațiilor non-guvernamentale și

administrației publice.

 Elaborare Indrumar practic – ”Mișcăm lucrurile impreună!”

Indrumarul de focusează pe ”Cum dezvoltăm Rețele și Parteneriate în

formularea și promovarea de politici alternative”
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Prin activitățile propuse proiectul contribuie la creșterea

capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în implicarea

pentru formularea și promovarea de propuneri alternative la

politicile publice inițiate de guvern.

VĂ MULȚUMIM!
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