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REZULTATE FINALE PROIECT 

 

 

“PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea 

economică și socială”. Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113. 

 

 

 

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA 

CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA a implementat, în 

perioada 24 aprilie 2018 – 23 aprilie 2019, proiectul “PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active 

în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”. 

 

 

Proiectul a fost 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. 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul 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-II), 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. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

 

Activitate 1 Managementul proiectului  

A 1.1. Managementul general al proiectului 

A 1.2. Activități suport pentru managementul de proiect 

 

Activitate 2. Integrarea grupului țintă în proiect 

A 2.1. Informarea cu privire la proiect și recrutarea persoanelor din grupul țintă 

A 2.2. Selectarea grupului țintă 

 

Rezultat program 1 - 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 
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Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului țintă în proiect: 

A 2.1. Informarea cu privire la proiect și recrutarea persoanelor din grupul țintă: 

- 3 evenimente de informare, pentru regiunea București-Ilfov în data de 14.06.2018, 

pentru regiunea Centru în data de 18.06.2018 la Alba Iulia și regiunea Sud-Est, 

Constanța în data de 06.07.2018 

- 1 metodologie grup țintă realizată  

- 1 conferinta inchidere proiect realizata 

 

A 2.2. Selectarea grupului țintă 

 

- 101 de persoane înregistrate în GT: Regiunea București-Ilfov/București – 35 
candidați, Regiunea Centru/Alba Iulia – 34 candidați, Regiunea Sud-Est/Constanța – 
32 candidați. 69 reprezentanți ONG-uri, 32 reprezentanți autorități /instituții 
publice 

- 1 proces verbal de selecție 
 

Activitatea 3. Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire în programul de formare 

”Lobby și Advocacy” 

 

Rezultat program 1 - 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 

Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului țintă vizat: 

            
 3 sesiuni de instruire în programul de formare ”Lobby si Advocacy”, încheiate  
 
          Regiunea Centru / Alba Iulia: 

- 24 dosare selectate  
- 23 de participanți la programul de formare profesională 
- 23 de persoane certificate 

 
          Regiunea Sud-Est/ Constanta: 

- 22 dosare selectate  
- 22 de participanți la programul de formare profesională 
- 20 de persoane certificate, 2 persoane nu s-au prezentat la examen 
 
Regiunea Bucuresti – Ilfov/Bucuresti: 
- 22 dosare selectate 
- 22 de participanți la programul de formare profesională 
- 19 persoane certificate 

 

Activitatea 4. Organizarea si dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la 

Politicile Publice BOR-PP 

 

- O Bibliotecă Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP, cu acte 

legislative, inițiative, ghiduri etc. în domeniul politicilor publice, constituită și 

actualizată. 
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Activitatea 5. Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri 

alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP” 

 

Rezultat program 1 - Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 

implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice 

iniþiate de Guvern 

Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interacțiune și acțiuni în comun 

(ONGuri/autorități/instituții publice): 

 

A.5.1. Organizarea a 3 ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea 

PROdezvoltare 

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

- 1 atelier de lucru susținut în regiunea București – Ilfov/București 
- 25 participanti la atelierul de lucru regional București – Ilfov/București, 

reprezentanti ai ONG-urilor si autoritatilor publice locale. 
- 1 atelier de lucru susutinut la Alba Iulia, in zilele de 8 si 9 octombrie 
- 25 participanti la atelierul de lucru regional Centru / Alba Iulia, reprezentanti ai 

ONG-urilor si autoritatilor publice locale 
- 1 atelier de lucru susutinut la Constanta, in zilele de 15 si 16 noiembrie 
- 27 participanti la atelierul de lucru regional Sud- Est / Constanta, reprezentanti ai 

ONG-urilor si autoritatilor publice locale 
- 3 Rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata 

ocupare&antreprenoriat/economie sociala  
 

A 5.2. Constituirea a 3 grupuri virtuale colaborative de lucru pe aria vizată de politici 

publice 

- 3 grupuri virtuale colaborativ active, pentru regiunea  Centru / Alba Iulia  , Sud-Est 
/  Constanta, Bucuresti – Ilfov/Bucuresti  

- 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata ocupare&antreprenoriat/ec.soc.     
     

 

A 5.3. Formularea unei propuneri alternative în aria vizată și promovarea ei către 

factorii decidenți 

 

Rezultat program 2 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-

urilor, acceptate. 

Rezultat proiect 5 – Propunere alternativă la politicile publice inițiate de Guvern, 

formulată: 

- 1 propunere de politica publica alternativa in domeniul ocuparii si inaintarea ei, ca 
initiativa legislativa, catre Comisia pentru Munca si Protectie Sociala, Camera 
Deputatilor – Parlamentul Romaniei 

- 1 propunere de politica publica alternativa in domeniul antreprenoriatul social, ca 
initiativa legislativa catre directiile de politici publice ale ministerelor de resort, 
respectiv MMJS,MFE,MMACA 

- Raspunsul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, 
nr.5973/RG/SGA/440/DPOCMP/17.04.2019- Secretar General Adjunct 
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- Raspunsul Ministerului Muncii pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

Directia Mediului de Afaceri cu nr.1887/SRO/05.04.2019 
- Raspunsul Ministerului Finantelor Publice Directia Politici Publice si Monitorizare cu 

nr.681047/22.04.2019 
 

Activitatea 6. Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a 

dialogului social și civic 

 

Rezultat program 1 - 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 

Rezultat proiect 4 – mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic 

dezvoltate: 

 

A6.1 Elaborarea unui Manual de bune practici internaționale cu privire la metode de 
participare și influențare a politicilor publice 

- 1 Manual de bune practici internaționale, ce vizează metode și instrumente de 
participare și influențare a politicilor publice, elaborat și diseminat 

 
A6.2 Elaborare îndrumar practic - „Mișcăm lucrurile împreună” 

- 1 Îndrumar practic -  „Mișcăm lucrurile împreună” ( Cum dezvoltăm Rețele și 
Parteneriate în formularea și promovarea de politici alternative) elaborat și 
diseminat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Detalii suplimentare se pot obține de la sediul FUNDAȚIEI PAEM ALBA, Alba Iulia, str. Traian, 

nr. 8, județ Alba, telefon: 0358401377, e-mail: contact@paemalba.ro, www.paemalba.ro.  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm 

să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

mailto:contact@paemalba.ro
http://www.paemalba.ro/

