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Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătăţirea Capacităţii de Colaborare  

a ONG-urilor cu Administraţia Publică în contextul Strategiei Europa 2020” 
 

Fundaţia Terra Mileniul III anunţă începerea proiectului ”Parteneri pentru Politici Publice: 

Îmbunătăţirea Capacităţii de Colaborare a ONG-urilor cu Administraţia Publică în contextul 

Strategiei Europa 2020”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

”Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013”, codul SMIS al proiectului 35343. Valoarea 

totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 479.711 lei, din care: 

 470116,78 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

  9594,22 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de colaborare a organizaţiilor 

neguvernamentale cu autorităţile publice în vederea implementării politicilor publice în linie cu 

Strategia Europa 2020. Scopul proiectului este creşterea nivelului de expertiză al organizațiilor 

partenere în domeniul managementului politicilor publice în vederea participării acestora în consiliile 

de conducere sau în structuri consultative existente la nivelul autorităţilor publice.  

 

Principalele activităţi ale proiectului sunt: susţinerea unui curs de politici publice pentru personalul 

şi voluntarii organizaţiilor partenere, realizarea unui grup de lucru împreună cu Comisia Naţională 

privind Schimbările Climatice în vederea punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020, susţinerea 

unui curs de Manager de Proiect, realizarea unui seminar de lansarea a grupului de lucru, 

realizarea unor vizite de studiu, publicarea unui ghid privind colaborarea ONG-urilor cu autorităţile 

în România şi o conferinţă naţională pentru diseminarea informaţiilor din proiect. Grupul ţintă al 

proiectului este format din angajaţii şi voluntarii organizaţiilor membre ale Reţelei de Acţiune pentru 

Climă România şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale. 

 

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: dezvoltarea expertizei 

personalului din ONG-uril prin instruirea acestuia în domeniul politicilor publice al managementului 

de proiect; însuşirea metodelor de colaborare a autorităţilor cu societatea civilă şi colectarea de 

studii de caz de bună practică; comunicarea procedurilor de cooperare între autorităţile publice şi 

ONG-urile de mediu în vederea participării comune la managementul ciclului politicilor publice de 

mediu.  

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti. 

Persoana de contact: Raluca Petrescu, PR Officer Terra Mileniul III. Tel: 021.314.12.27, Fax: 

0213003700, E-mail: office@terramileniultrei.ro, Web: www.terramileniultrei.ro  
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