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SOLICITANTUL 

 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ  

NEGUVERNAMENTALĂ DE  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC  

PARTENER 1 

 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ  

NEGUVERNAMENTALĂ DE  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC – SUD - 
CENTRU  

PARTENER 2 

 

MINISTERUL MUNCII SI  
 

JUSTITIEI SOCIALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul proiectului 

Intarirea capacitatii ONG-urilor si a 
partenerilor sociali de a participa 

activ la procesul de luare a deciziei, 
prin dezvoltarea si introducerea de 

sisteme si standarde comune, in 
vederea formularii si promovarii de 
propuneri alternative la politicile 

publice initiate de Guvern in domeniul 
serviciilor sociale  

Rezultatele proiectului: 

•75 reprezentanti din ONG-uri si parteneri 

sociali instruiti sa formuleze si promoveze 

propuneri alternative la politicile publice in 

domeniul serviciilor sociale initiate de Guvern 

•2 ONG-uri sprijinite pentru a-si imbunatati 

capacitatea de formulare si promovare de 

propuneri alternative la politicile publice 

initiate de Guvern in domeniul serviciilor 

sociale, prin dezvoltarea de instrumente 

independente de monitorizare si evaluare a 

politicilor publice si dezvoltarea de 

mecanisme/instrumente de consolidare a 

dialogului social si civic, de interactiune cu 

autorita tile si institutiile administratiei 

publice. 

•6 politici publice alternative elaborate si 

promovate in domeniul serviciilor sociale, din 

care 2 politici publice acceptate 

Activitatile proiectului:  

•Instruirea reprezentantilor din ONG-uri si 
parteneri sociali pentru a-si imbunatati 
capacitatea de a formula si promova 
propuneri alternative la policiticile publice 
privind serviciile sociale initiate de Guvern. 

•Sprijinirea ONG-urilor in vederea 
imbunatatirii capacitatii de formulare si 
promovare de propuneri alternative la 
politicile publice initiate de Guvern in 
domeniul serviciilor sociale. 

•Elaborare de politici publice alternative in 
domeniul serviciilor sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI 

• 65 reprezentanți ai ONG-urilor, inclusiv 

reprezentanți ai structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice 

locale, care activeaza in domeniul social 

  

 

•  

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI  

 

• 10 reprezentanți ai 

partenerilor sociali din randul 

organizaţiilor sindicale si 

organizațiilor patronale care 

activeaza in domeniul social 

 

 

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI 

 

• 20 personal din autoritățile și 

instituțiile publice (personal de 

conducere și de execuție) care 

activeaza in institutii publice din 

domeniul social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul RETELEI TEMATICE: 

In cadrul proiectului in perioada 8-12 
aprilie 2019 s-au organizat activitati 
transnationale de catre cei trei parten-
eri ai proiectului cu cod SIPOCA 291/
SMIS 112241, si anume identificarea de 
retele tematice la nivel european care 
activeaza in domeniul social in vederea 
schimbului de experiente.  

 

In activitatea transnationala au fost im-
plicati membrii echipei de  

implementare, experti proprii,  

persoanele aferente grupului tinta si alte 
persoane care au participat/contribuit la 
implementarea  

proiectului. 

S-au organizat actiuni in 2 tari membre UE Fran-
ta si Belgia care au vizat informarea asupra pro-
cedurilor altor state membre UE in domeniul 
vizat de proiect:  

" Intarirea capacitatii ONG-urilor si a parteneri-
lor sociali de a participa activ la procesul de 
luare a deciziei, prin dezvoltarea si introduc-
erea de sisteme si standarde comune, in ve-
derea formularii si promovarii de propuneri al-
ternative la politicile publice initiate de Guvern 
in domeniul serviciilor sociale". 

RETEA TEMATICA IN 
DOMENIUL  

POLITICILOR PUBLICE  
PRIVIND SERVICIILE 

SOCIALE 
CONSTITUITA IN  

PERIOADA 

 8-12 APRILIE 2019  



 

Temele ce au fost abordate in cadrul  

vizitelor transnationale: 

 

•"Proceduri la nivelul statului membru 
vizitat, in domeniul politicilor publice 
privind serviciile sociale." 
 
•"Experientele entitatilor vizitate, de 
implicare in domeniul politicilor pub-
lice privind serviciile sociale." 

Temele ce au fost abordate in cadrul  
vizitelor transnationale: 
 

•" Dezvoltarea unei retele tematice la nivel 
european, in domeniul politicilor publice 
privind serviciile sociale, intre entitati vizi-
tate si cei 3 parteneri din Romania", prin in-
cheierea unei colaborari informale sau " In-
tegrarea celor 3 parteneri romani in cadul 
unei retele tematice la nivel european,in 
domeniul politicilor publice privind serviciile 
sociale", dupa caz. 
 

•"Prezentare realizata de catre cei 3 parte-
neri din Romania privind practicile de la ni-
vel national in ceea ce priveste politicile 
publice pin domeniul serviciilor sociale" - se 
prezinta policiti publice in domeniile  
abordate pe proiect. 

Participanti: 
1. ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMEN-

TALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, municip-
iul Baia Mare, strada Rachetei nr 3, judetul 
Maramures, Romania 

2. ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMEN-
TALA DE ASISTENTA SOCIALA — SUD— CEN-
TRU, municipiul Rm. Valcea, strada Antim 
Ivireanul nr 52 judetul Valcea, Romania 

3. MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE, 
municipiul Bucureşti, strada Dem.I.Dobrescu 
nr.2 - 4,  sectorul 1, Romania 

4. Restaurant de insertiune cooperativa  
L’Atelier Mademoiselle, Galerie Line, 1 rue 
de la Gare, 59280 Armentières Renaud, 
Franta 

5. L` ESAT Les Atelier de la Lys, 139 Rue Léon 
Beauchamp, 59930 La CHAPELLE – 
D`ARMENTIERES, Franta 

6. Residence du Douaisis, 3D rue de la Gare 
Sainte Hyacinthe,59580 Aniche, Franta 

7. L`ESAT APEI Les Ateliers du Val de Sambre, 
ZI de la Petite Savate, 37 rue de l`Egalite 
59600 Maubeuge, Franta 

8. L`hôpital de jour  Chateau Maintenon 1, rue 
Jules Valles a Maubeuge, Franta 

9. MECS de Maubeuge, 11 Boulevard Mal-
herbe,59600 Maubeuge, Franta 

10. La Ferme du Pont de Sains, 59610 Féron, 
Franta 

11. MARPA d’Avesnelles, 10 rue de l’Ange Gar-
dien 59 440 Avesnelles, Franta 

12. EEA Norway Grants, 3 Boulevard de Ber-
laimont 1,1000 Bruxelles, Belgia 

13. European Social Network ASBL, 8th Floor, 
Avenue des Arts 3-4-5, 1210 Bruxelles, Belgia  

14. Centre de conference “Science 14” Salle 
Maastricht, 14 B rue de la Science, 1040 
Bruxelles, Belgia 

15. European Parliament, RDV à l’entrée du 
Bâtiment Paul Henri-Spaak (PHS), rue 
Wiertz,Room PHS 4B49, Belgia 



 

 
 
Proiectul integreaza principiile orizontale 
privind egalitatea de șanse și nediscrimina-
rea și dezvoltarea durabilă pe parcursul în-
tregului ciclu de viață al proiectului. 
 
 
 
 
 
Grupul de participanți la activități are o 
componentă de gen echilibrată din punct de 
vedere al dimensiunii de gen, apartenență 
etnică, religie, dizabilitate etc. 
 
 
 

Egalitatea de șanse și dezvoltarea 
 durabilă 

 

• reprezintă premise pentru o creștere 
economică bazată pe inovare, incluzi-
une socială și sustenabilitate, cele 
două principii fiind complementare. 
Egalitatea de șanse stă la baza unui 
sistem social stabil și sustenabil, iar 
dezvoltarea durabilă presupune asig-
urarea unui nivel decent de trai 
pentru generația actuală, fără a negli-
ja însă nevoile generațiilor 
următoare. 

 

• sunt valori de bază ale Uniunii Euro-
pene, afirmate atât de Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) cât și de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene 
(CDFUE). 

Dezvoltarea durabilă 
 
Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea 
care corespunde necesităților prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generațiilor 
viitoare de a-și satisface propriile necesități. 
 



 


