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ANUNŢ ÎNSCRIERE GRUP ŢINTĂ 

 

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, beneficiar al proiectului „Societatea 

civilă dezvoltă politici publice”, demarează, începând cu data de 23 iulie 2018, procedura de 

înscriere în grupul țintă al proiectului. Grupul țintă este format din 95 de angajaţi/voluntari din 

organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Muntenia şi 5 

persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţiilor publice (personal de conducere sau de 

execuţie). 

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar 
eficiente, Obiectivul 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 proiect SIPOCA 202/SMIS 109834. Descrierea proiectului este 
disponibilă aici. 

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din 

România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact 

la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu. 

 

Calendar orientativ al activităţilor cu grupul ţintă 

Activitate Perioada Număr participanţi 
 

Participare la cursul „Politici publice”* 13.09.2018 – 13.11.2018  
(durata: 5 - 7 zile/grupă) 

 
40 persoane 

Participare la cursul „Specialist în 
activitatea de lobby”* 

13.11.2018 – 13.01.2019 
(durata: 5 - 7 zile/grupă) 

 
40 persoane 

Participarea  în cadrul unei vizite de 
studiu într-o ţară din UE, în vederea 
asimilării de bune practici 

13.04.2019 - 13.07.2019 
(durata: 4 zile şi 3 nopţi) 
 

 
11 persoane 

3 seminarii regionale (1 seminar/ 
regiune) 

13.03.2019 -13.07.2019 
(durata: 2 zile/seminar) 

 
90 persoane 

Dezvoltarea şi coordonarea unei reţele 
de colaborare a ONG-urilor** 

13.10.2018  - 13.10.2019 
(durata: 12 luni) 

10 organizaţii non-
guvernamentale 

Ateliere de lucru, în urma cărora se vor 
elabora 3 propuneri de politici publice 
în domeniul social 

13.12.2018-13.07.2019 
(durata: 4-5 ore/atelier x 4 
ateliere/grupă) 

 
50 persoane 

Organizarea a 2 conferinţe pentru 
întărirea colaborării între ONG-uri şi 
autorităţile publice 

13.05.2019-13.08.2019 
(durata: 4-5 ore/conferinţă) 

 
100 persoane 

* Pentru persoanele din afara Bucureştiului se asigură contravaloarea transportului, cazării şi a 

meselor pe timpul participării la cursuri 

** Valabil doar pentru reprezentanţii legali/persoane mandatate să reprezinte organizaţia 

https://asociatiaasised.wordpress.com/proiecte-3/societatea-civila-dezvolta-politici-publice/
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Criterii de eligibilitate: 

- Voluntar/angajat în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale  

- Reprezentant legal al unei organizaţii non-guvernamentale/persoană mandatată să 

reprezinte organizaţia 

- Angajat în cadrul unei autorităţi/instituţii publice 

- Dorinţa de a te implica în dezvoltarea politicilor publice din domeniul social 

Atenţie: cei care doresc să se înscrie în grupul ţintă trebuie să fie angajaţi/voluntari în cadrul 

unei organizaţii non-guvernamentale/instituții publice din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru sau 

Sud Muntenia 

 

Paşii pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului: 

1. Preînscrierea în grupul ţintă prin intermediul acestui formular.  

2. Discuţie preliminară cu expertul GT pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului. 

3. Finalizarea înscrierii în grupul ţintă, prin transmiterea documentelor necesare. 

 

Dosarul fiecărui membru al grupului ţintă trebuie să conţină următoarele documente: 

1. cerere de înscriere în grupul ţintă; 
2. formular de înregistrare în grupul ţintă; 
3. acord prelucrare date personale; 
4. adeverinţă voluntariat/adeverinţă angajat/copie contract voluntariat/copie CIM; 

 
Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului (curs „Politici 

publice” şi curs „Specialist în activitatea de lobby”), trebuie să mai depună suplimentar: 

5. formular individual aferent participanților la acţiunile/activităţile de instruire realizate prin 
POCA; 

6. copie după ultima diplomă de studii (pentru cursul „Specialist în activitatea de lobby  
participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare); 

7. contract de voluntariat valabil pe perioada desfășurării cursurilor. 
 

 

În selecţia grupului ţintă se va aplica regula „primul venit, primul servit”. 

 

Direcția în care se vor îndrepta politicile publice elaborate în cadrul proiectului va fi stabilită prin 

consultări, în funcție de nevoile identificate în cadrul organizațiilor din care provin participanții. 

Acestea pot fi politici publice privind serviciile sociale, asistenţă socială şi incluziune; politici 

publice de dezvoltare a asistenţei acordate copiilor şi familiei; politici publice privind reducerea 

excluderii sociale; politici publice privind egalitatea între sexe; politici publice privind economia 

socială; politici publice de promovare a angajării şi a mobilităţii forţei de muncă şi de reducere a 

şomajului etc.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoeRmVuoi8lRRSOrxiZP0J5UgR0IE1W8G4qN2puBn7zz18gQ/viewform

