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I.INTRODUCERE 

 

 
„Societatea civilă are un rol important de jucat în rezolvarea problemelor 

comunităţilor locale şi în reprezentarea intereselor acestora. Cu toate acestea, 

rezultate pe termen lung se pot obţine numai dacă se asigură angajamentul şi 

implicarea autorităţilor.” Jonathan Scheele 

 

 Mediul asociativ poate juca trei roluri: mobilizarea cetatenilor in vederea 

realizarii propriilor nevoi fara a astepta interventia autoritatilor, asumarea rolului de 

supraveghetor al adecvarii, eficientei si eficacitatii politicilor publice, precum si 
asumarea pozitiei de subcontractor pentru oferirea de servicii publice1. 

 Organizatiile neguvernamentale au dovedit de-a lungul ultimilor 15 ani ca 

sunt organizatii resursa din punct de vedere al resurselor umane, pentru institutiile 

publice care atrag persoane cu expertiza din mediul asociativ. In acelasi timp ONG-

urile sunt parteneri de dialog traditional ai admininistratiei publice locale si centrale, 

nefiind insa considerati actori sociali relevanti, care joaca un rol deosebit de important 

in viata societatii. 

 La nivelul percepţiei publice legată de organizaţiile neguvernamentale se 

observa faptul că nivelul de încredere în structurile asociative este în continuare foarte 

scăzut. Barometrul de opinie publică (2006) arată că doar 8% din populaţie este 

membră într-o structură neaducătoare de venit, iar nivelul încrederii în ONG-uri este în 

continuare scăzut - 14%, ceea ce inseamna doua lucruri: ori ONG-urile nu reusesc sa 
promoveze rezultatele si activitatile pe care le desfasoara pentru comunitate, ori aceste 

organizatii au fost realizate in scopuri mai putin lucrative, asertive unor persoane care 

isi urmaresc propriul interes (uneori mai putin legal). 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PRACTICI EUROPENE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA ROMANEASCA – 

Material publicat in cadrul proiectului “Ghidarea alesilor locali spre practice europene”, 

Asociatia Pro Democratia 
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II. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

 

 
TITLUL PROIECTULUI 

„DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DE A 

SE IMPLICA ACTIV ÎN EFICIENTIZAREA SECTORULUI PUBLIC” 

  

AXA PRIORITARĂ 

1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 

publice 

  

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ 

  

OPERAŢIUNEA  

 “Creşterea capacităţii proprii a organizaţiilor neguvernamentale de a colabora cu 

instituţiile administraţiei publice din România” 

 
 
 

 

Obiectiv  

general 

 

Creşterea capacității organizațiilor neguvernamentale din județele 

Neamț, Bacău, Suceava si Iasi  de a colabora cu instituţiile 

administraţiei publice locale si județene din județele Neamț, Bacau, 

Suceava si Iasi. 

Scop 

 

(OS1) Cresterea cunostintelor si a competentelor resursei umane 

apartinand organizatiilor neguvernamentale  referitoare la 

relationarea cu institutiile administratiei publice, pentru un numar de 

280 beneficiari (din cadrul grupului țintă) din județele Neamț, 
Bacău, Suceava si Iasi pe o perioada de 11 luni. 

 

(OS2) Dezvoltarea si implementarea de mecanisme civice care sa 

conduca la imbunatatirea formelor de colaborare dintre organizațiile 

neguvernamentale si instituțiile administrației publice locale si 

județene din județele Neamț, Bacau, Suceava, Iasi si  Harghita pe 

toata perioada de derulare a proiectului (12 luni). 
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Grupul tinta îl reprezintă angajaţii, membrii şi voluntarii acelor organizaţii care au  

prevăzut în statut activităţi care vizează administraţia publică şi/sau care au implementat  

sau au în derulare proiecte cu autorităţi ale administraţiei publice locale/centrale.  

ONG-urile vizate sunt localizate in urmatoarele judete: 

- judetul Neamt;  
- judetul Iasi; 

- judetul Suceava;  

- judetul Bacau;  

Accentul proiectului va fi pus pe orasele mici si mijlocii, precum: Tirgu Neamt, Bicaz,  

Roznov (judetul Neamt); Onesti, Tirgu Ocna, Slanic Moldova (judetul Bacau); 

Falticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei (judetul Suceava), Tirgu Frumos, Pascani, 

Podu Iloaie  (judetul Iasi); insa activitatile propuse in prezentul proiect nu se vor limita 

numai la aceste locatii, ci vor putea participa si ONG-urile din orasele mari precum:  

Piatra Neamt, Iasi, Bacau, Suceava (cu conditia respectarii conditiilor de eligibilitate a 

grupului tinta).  
 
 

Nr. 

crt. 

Activitate Descrierea activitatii Rezultate 

1 Managementul 

proiectului 

Activitatea 1 consta in: 

1. formarea echipei de lucru 

2. instruirea personalului in 

vederea cresterii eficientei de 
derulare a activitatilor 

proiectului 

3. elaborarea instrumentelor 

de lucru standardizate 

(formulare de raportare) 

4.  mediatizarea proiectului  

5.  Derularea procedurilor de 

achizitii publice  

6. monitorizarea proiectului. 

-  conferinte de presa  

-  comunicate de presa 

(initial si final); 

- 50 de aparite in mass 
media scrisa si audio-

video; 

- Afise 

- Pliante   

- Brosuri „Un singur 

glas O retea: ONESP”– 

600 buc  

- Ghid practic pentru 

initierea si dezvoltarea 

mecanismelor de 

consultare  

2 Infiintare si 

dezvoltare Retea  
Interjudeteana 

ONESP 

1. Realizarea bazei de date la 

nivel regional privind ONG-
urile active in domeniul 

relevant proiectului:           

- Baza de date la nivel 

regional privind ONG-
urile active in domeniul 

relevant proiectului;      
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1.1. Fiecare ONG partener va 

fi responsabil cu strangerea 

informatiilor din judetul unde 

isi are sediu;            

1.2. Informatiile vor fi 

centralizate la nivelul 

Solicitantului care va ca 
sarcina definitivarea bazei de 

date si actualizarea acesteia 

2. Seminar de infiintare a 

retelei ONESP (Organizatii 

Neguvernamentale 

Eficientizare Sector Public) 

locatia va fi stabilita ulterior 

(intrunul din judetele implicate 

in proiect). La acest seminar 

vor fi prezenti reprezentanti ai 

partenerilor si ai ONG-urilor 

care vor colabora in cadrul 
retelei 

3. Conferinta de presa 

4. Dezvoltarea retelei  prin 

cresterea numarului de ONG-

uri din cadrul retelei prin 

identificarea de noi 

colaboratori din cele 4 judete 

precum si atragerea de 

colaboratori din alte judete din 

Romania. 

- Seminar de infiintare a 

retelei ONESP 

- 20 de participanti 

reprezentanti ai ONG-

urilor relevante 

- Acord de infiintare a 

retelei ONESP 
- Plan de actiune 

ONESP 

- 1 comunicat de presa 

 

3 Derulare 

programe de 
instruire 

3.A. Curs acreditat: 

Competente comune: 
Competente sociale si civice  

Tipul cursului: curs autorizat 

CNFPA (Perfectionare)  

Numar participanti: 80 

persoane - din randul ONG-

urilor si membri ai retelei 

ONESP          

Certificare: Certificat de 

- 80 de participanti 

- 72 de certificate de 
absolvire 

- 100 de participanti 

curs Lobby si advocacy 

- 100 de participanti 

curs Initiere si 

dezvoltare politici 

publice 
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absolvire  

Locatia de desfasurare: 

judetele Neamt, Iasi, Suceava, 

Bacau 

 Desfasurarea cursului: vor fi 

realizate 4 sesiuni de instruire 

in fiecare judet implicat in 
proiect 

 

3.B. Curs pe lobby si 

advocacy 

Tipul cursului: curs 

neautorizat CNFPA 

Durata cursului: 2 zile/sesiune 

de instruire 

Certificare: Diploma de 

participare 

Numar participanti: 100 

persoane - din randul ONG-
urilor si membri ai retelei 

ONESP 

Locatia de desfasurare: 

judetele Neamt, Iasi, Suceava, 

Bacau 

3.C. Initiere si dezvoltare 

politici publice 

Tipul cursului: curs 

neautorizat CNFPA 

Durata cursului: 2 zile/sesiune 

de instruire 
Certificare: Diploma de 

participare 

Numar participanti: 100 

persoane – din randul ONG-

urilor si membri ai retelei 

ONESP 

Locatia de desfasurare: 

judetele Neamt, Iasi, Suceava, 

Bacau 
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4 Initiere si 

dezvoltare 

mecanisme de 

consultare intre 

ONG-uri si 

institutiile 

administratiei 
publice 

Activitatea 4 consta in 

derularea unui seminar 

regional privind mecanismele 

de consultare si 12 intalniri 

locale intre membri ai ONG-

urilor si reprezentanti ai 

institutiilor administratiei 
publice. 

Pasi de realizare: 

4.1. Seminarul regional 

privind mecanismele de 

consultare dintre ONG-uri si 

administratia publica. 

Participanti:  

-coordonatori judeteni,  

-echipa de proiect,  

-membri ai retelei 

interjudetene ONESP, 

(membri/angajati/voluntari ai 
ONG-urilor care au sediul in 

locatia de desfasurare a 

atelierului de lucru) 

Scopul seminarului: instruirea 

participantilor in ceea ce 

priveste mecanismele de 

consultare organizatii 

neguvernamentale si 

institutiile administratiei 

publice. 

 
4.2. Ateliere de lucru locale 

privind mecanismele de 

consultare dintre organizatii 

neguvernamentale si 

institutiile administratiei 

publice. 

Participanti:  

- coordonatori judeteni; 

- membri ai retelei 

- 20 diplome de 

participare 

- 12 ateliere de lucru 

locale privind 

mecanismele de 

consultare dintre 

organizatii 
neguvernamentale si 

institutiile 

administratiei publice 

- 180 de participanti 
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interjudetene ONESP 

(membri/angajati/voluntari ai 

ONG-urilor care au sediul in 

locatia de desfasurare a 

atelierului de lucru); 

- membri ai institutiilor 

administratiei publice locale; 
Numar participanti:  15 

persoane per atelier, astfel:  

Membri/angajati/voluntari ai 

ONG-urilor:  

60 persoane 

Reprezentanti ai institutiilor 

publice locale: 

120 persoane 

 

 

 

III. DATE DESPRE REŢEA 

 

 

 

III.1.Rolul reţelei 
 

 Scopul acestei activităţi este creşterea eficienţei colaborării dintre ONG-urile 

din regiunea de Nord Est. Cei care aderă la această reţea trebuie să corespundă 
următoarelor criterii de eligibilitate: 

● Sa fie ong-uri legal constituite.  

● Sa aibă sediul social în unul din cele 5 judeţe eligibile din proiect: Neamţ, Iaşi, 

Suceava, Bacău si Harghita (condiţie care este impusă pe perioada proiectului, dar nu 

este restrictivă). 

● Sa aibă prevăzut în statut activităţi care vizează administraţia publică.  

●Care au implementat sau au în derulare proiecte cu autorităţi ale administraţiei 

publice locale/centrale.  

 

 Activităţile care pot fi  realizate prin intermediul retelei interjudetene 

ONESP sunt: 
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1. realizeze strategii in ceea ce priveste colaborarea si dialogul cu administratia 

publica;  

2. pună în comun expertiza pentru cresterea performantei propriilor angajati/membri/ 

voluntari  

3. elaboreze proiecte privind politicile publice locale sau judetene/ regionale 

4. face lobby si advocacy pentru implementarea politicilor publice initiate de catre 
ONG-uri  

5. crească capacitatea de comunicare cu institutiile administratie publice. 

 

Reteaua ONESP putând deveni un partener social important pentru 

administraţia publică. 

 

 

 

III.2.Membrii fondatori 
 

 Reţeaua ONESP are 17 membrii fondatori, astfel 

 

1. Asociaţia BUCOVINA PROFUNDĂ, Suceava 

Adresa:  Str. Decebal, nr.2, Iţcani, Suceava 

Contact-(telefon, fax, adresa de email site web):  

0749.029.590; bucovina.profunda@gmail.com 

Preşedinte- Puşcaşu Mircea, 0749.029.590, mnpuscasu@yahoo.com 

 

2. ASPA GH Asociaţia de Părinţi - Profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului. 

Adresa: Bulevardul Bucovinei, nr. 41, Gura Humorului, jud. Suceava, 725300 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web):  

telefax: +4 0230 235098, www.alexandrucelbun.ro, albun@alexandrucelbun.ro  

Preşedinte- Nechitoaia Marina-Iulia 

Contact-Solonaru Elena Sextilia, tel. 0741197322, email: lalicapadure@yahoo.com 

 

3. Părinţi, Adolescenţi şi Prieteni la Vatra Dornei 

Adresa:str. Mihai Eminescu 24, Vatra Dornei 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web):0230/371536 

Presedinte: Romilă Maria 

Contact-Bereholschi Dana, danabereholschi@yahoo.fr    0751305376 

mailto:bucovina.profunda@gmail.com
http://www.alexandrucelbun.ro/
mailto:albun@alexandrucelbun.ro
mailto:danabereholschi@yahoo.fr
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4. Societatea de Geografie din Romania Filiala Suceava 

Adresa: Falticeni, Aleea Caminului, nr 2 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web):  

tel./fax. 0230542472, porofmarcel@yahoo, www.sgrsuceava.com 

Preşedinte Porof Marcel 

Contact- Benţa Codrin, : tel. 0749124775, mail: bencodrin@yahoo.com 

 

5. Asociaţia Pro Democraţia Club Oneşti 

Adresa: Str. Dacia, Nr. 4, Ap. 2, Oneşti 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web): www.apd.ro 

Preşedinte Liviu Neagoe 

Contact- Liviu Neagoe, liviu_neagoe@yahoo.com mobil: 0754619244. 

 

6. ASOCIATIA DE TINERET ONESTIN 

Adresa: Str. Serelor, nr. 2, Onesti, jud. Bacau 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web): 0234 320 060;  

www.onestin.ro; onestin_mail@yahoo.com. 

Preşedinte Ghius Diana 
Contact- Caitar Olga Gertruda, gertruda79@yahoo.com; telefon: 0743409923 

 

7. Centrul de Trening, Consultanţă şi Mediere Oneşti 

Adresa: str. Radu Rosetti, 8-22, Oneşti 

Contact: 0740367379, ongctcm@yahoo.com 

Preşedinte: Virginia Smarandita Braescu 

Contact: 0740367379, virginia.braescu@yahoo.com 

 

8. Asociaţia ŞANSA 2010 

Adresa: Str. Grădiniţei, nr.22, bl. K4, ap.15, Paşcani, jud. Iaşi 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web): 0723276029/ 0745903243 

Preşedinte- Spiridon Mihaela Iulia 

Contact- Spiridon Mihaela Iulia, tel. 0723276029,  

e-mail: michelle_dor2002@yahoo.com 

 

9.  Asociatia ALTERNATIVE 2008-Pascani 

Adresa: str. Moldovei Nr 12 Bl. M1 sc.B Et. 8 Ap 31 jud Iasi cod 705200 

http://www.apd.ro/
mailto:liviu_neagoe@yahoo.com
mailto:onestin_mail@yahoo.com
mailto:gertruda79@yahoo.com
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Contact 0232710698, 0740063797, fax:0333816843, alternative2mii8@gmail.com, 

www.alternative2008.ro 

Presedinte: Vasile Liviu 

Contact: Gelu Costachescu, 0740063797 

 

10.  Asociaţia „Respectă diversitatea!”-Tîrgul Frumos 

Adresa: str.Cuza Vodă, bl.14 apt., apt. 7,  Tg. Frumos, jud. Iaşi 

Contact (telefon, fax, adresa de email site web): 0740404327 cgimbuta@yahoo.com 

Presedinte: Alina Gîmbuţă 

Contact Gîmbuţă Cătălin Răzvan-tel. 0752480593, cgimbuta@yahoo.com 

 

11. Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară-Filiala Iaşi 

Adresa: str. Hatman Sendrea, 21, bl. H3, sc. C., ap. 13, Iasi 

Contact: 0332434023, marinelao@yahoo.com 

Preşedinte; Marinela Marcu 

Contact: 0740662330, marinelao@yahoo.com 

 

12. Fundaţia Culturală IPAMIA Suceava 

Adresa: str. Nicolae Costin, nr. 4, Suceava 

Contact: 0747023832, florinpintescu@yahoo.com  

Preşedinte: Florin Pintescu 

Contact: 0747023832, florinpintescu@yahoo.com 

 

13. Fundaţia Culturala Ion Creangă Tîrgu Neamţ 

Adresa: Stefan cel Mare, nr. 133, 

Contact: 0740250046 

Preşedinte: Viorel Cojocaru, 0744395276 

Contact: Elena Preda, 0740250046, elena.preda_ist@yahoo.com 

 

14. Fundaţia Filantropică OMENIA, Tîrgu Neamţ 

Adresa: Str. Ștefan Cel Mare nr. 66 Tg. Neamț, 

Contact: 0233790319, 0744362464, www.ffo.ro 

Preşedinte:  

Contact: Trofin Daniela, 0742865336, omenia2004@yahoo.com 

 

mailto:alternative20080@gmail.com
http://www.alternative2008.ro/
mailto:cgimbuta@yahoo.com
mailto:cgimbuta@yahoo.com
mailto:florinpintescu@yahoo.com
mailto:florinpintescu@yahoo.com
http://www.ffo.ro/
mailto:omenia2004@yahoo.com
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15. Asociatia Valea Muntelui, Bicaz 

Adresa: str. Cojusna, nr. 5, Bicaz 

Contact: 0726783822 

Preşedinte:  

Contact: Xenia Sirbu, 0746026628, sarbuxenia@yahoo.com 

 

16. CREED- Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare 

Adresa: sat Cut, nr. 721, Dumbrava Roşie, Neamţ 

Contact: 031-817-4868, 0728-972-888 / 0722-624-825, office@creedromania.ro , 

www.creedromania.ro  

Preşedinte: Geanina Vasnic 

Contact: Adrian Vasnic, 0728 972888, vasnic.adrian@yahoo.com 

 

 

17. Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 

Adresa; str. Mihail Sadovanu, nr. 99, Tirgu Neamt 

Contact: 0233790809, apd_tgneamt@yahoo.com, www.apdtarguneamt.ro 

Preşedinte: Emanuel Balan 

Contact: 0744596206 

 

 

 

Beneficiile reţelei ONESP 

1. Instruire gratuita a angajaţilor, membrilor sau voluntarilor din ONG-urile 

membre a reţelei (Lobby şi advocacy, Iniţiere şi dezvoltare politici publice, 

Competenţe comune: Competenţe sociale şi civice – acreditat CNFPA); 

2. Acces la platforma web (user şi parolă) 

3. Informaţii bază de date ONG-uri, bază de date mass-media, etc) 

4. Scrierea de proiecte în parteneriat (punerea în comun a expertizei diferitor 
membri ai reţelei ONESP) 

5. Implementarea de proiecte cu parteneri din reţeaua ONESP (reprezentativitate 

la nivel regional) 

6.  Diseminarea de bune practici în cadrul reţelei 

7. Realizarea de activităţi cu impact la nivel regional 

8. Posibilitatea de a juca un rol mai activ/vizibil în comunitatea prin suportul 

oferit de reţeaua ONESP  

mailto:sarbuxenia@yahoo.com
mailto:office@creedromania.ro
http://www.creedromania.ro/
mailto:apd_tgneamt@yahoo.com
http://www.apdtarguneamt.ro/
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SEMINAR DE ÎNFIINŢARE ONESP 

 

 

 
 

 

 

 



 16 

 
 

 

SEMINAR DE ÎNFIINŢARE ONESP 

 

 


