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Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice” 

Domeniul de intervenţie „Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” 

 

Proiect: „Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătățirea Capacității de Colaborare a ONG-urilor cu 

Administrația Publică în contextul Strategiei Europa 2020” SMIS 35343 

 

 

Bucureşti, 11 iulie 2013 

Hotel Ambasador  

 

INVITAŢIE 

 

Seminar „Parteneriat pentru implementarea Strategiei Europa 2020” 

Studiu de caz – Viitoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2014 – 2020 și 

obligațiile României privind schimbările climatice 

 

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani.  

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură 

să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de 

productivitate şi de coeziune socială. 

 

 

 

José Manuel Barroso 

Preşedintele Comisiei Europene 
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Stimată doamnă,  

Stimate domnule, 

 

Fundaţia TERRA Mileniul III, împreună cu Federația Rețeaua de Acțiune pentru Climă 

din România (RAC-RO), vă invită la seminarul „Parteneriat pentru implementarea 

Strategiei Europa 2020”, organizat în cadrul proiectului „Parteneri pentru Politici Publice: 

Îmbunătățirea Capacitătii de Colaborare a ONG-urilor  cu Administrația Publică în contextul 

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

Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.  

Evenimentul va avea loc în Bucureşti, în data de 11 iulie 2013, începând cu ora 9.00, la 

Hotel Ambasador, din Bd. Magheru nr. 8-10. 

Seminarul își propune să contribuie la dezvoltarea unui parteneriat viabil între autoritățile 

publice și societatea civilă din România pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 

2020. 

 

Politicile de creștere economică și creare de locuri de muncă necesită asumarea 

responsabilității la cel mai înalt nivel politic și mobilizarea tuturor părților interesate din 

Europa. În acest context, parteneriatul este un element-cheie pentru îndeplinirea obiectivelor 

strategiei Europa 2020. Conform propunerilor Comisiei Europene, pentru fiecare program 

de finanțare, statele membre au obligația de a încheia parteneriate cu autorități publice 

competente, parteneri economici și sociali, precum și organisme care reprezintă societatea 

civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și 

organisme însărcinate cu promovarea egalității și nediscriminării*.  

 

În cadrul evenimentului, reprezentanții autorităților publice și ai organizațiilor 

neguvernamentale vor căuta împreună răspunsuri la următoarele întrebări: 

 Cum răspunde Acordul de Parteneriat încheiat de România obiectivelor Strategiei 

Europa 2020? 

 Cum își va îndeplini România obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, adaptarea la schimbările climatice și utilizarea durabilă a resurselor? 

 Cum putem cheltui eficient fondurile europene în perioada 2014 – 2020, astfel încât 

să atingem obiectivele de mediu și dezvoltare durabilă? 

 Cum se manifestă principiul parteneriatului? Cum poate fi implicată mai eficient 

societatea civilă în procesul de luare a deciziilor? 

 

 

 

 

*Principiul parteneriatului – Document de lucru al Comisiei Europene 

 

http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=394&langId=ro
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TERRA Mileniul III este o organizaţie cu 15 ani de activitate în sectorul neguvernamental, a 

cărei misiune este conștientizarea populației asupra cauzelor și efectelor schimbărilor 

climatice și promovarea programelor de dezvoltare durabilă la nivel național, regional și 

internațional. În cei peste 15 ani de activitate, TERRA Mileniul III a dezvoltat proiecte în 

următoarele domenii de activitate: schimbări climatice, energie, transport, fonduri europene, 

educație ecologică, dezvoltare durabilă.  

 

Rețeaua de Acțiune entru Climă din România (RAC-RO) este o federație de ONG-uri 

înființată în aprilie 2008, după ce a funcționat ca structură informală începând cu toamna 

anului 2003. Organizațiile membre ale rețelei sunt: Asociația AIDROM, Asociația Amoeba 

Eco Center, Clubul Ecologic Floarea Reginei, Asociația Greenitiative, ONG Mare Nostrum, 

Asociația Prietenii Pământului, Pro Convenția Carpatică, Asociația Rhododendron, 

Sighișoara Durabilă, Asociația Transilvania Verde, Re.Generation, 2Celsius și TERRA 

Mileniul III. În 2008, RAC-RO a fost numită de către Ministerul Mediului ca Punct Focal 

Național pentru articolul 6 al Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările 

Climatice. Misiunea RAC-RO este reducerea impactului activităților umane asupra climei și 

limitarea efectelor schimbărilor climatice. 

 

 

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea la conferinţă până la 8 iulie 2013, prin completarea 

Formularului de înscriere atașat.  

 

Pentru orice alte detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziţie la numărul de telefon: 021 314 12 27 

sau e-mail: raluca.petrescu@terramileniultrei.ro. Persoana de contact: Raluca Petrescu. 

 

Vă invităm călduros să fiţi alături de noi, 

 

În numele echipei de management, 

 

Lavinia Andrei, 

Președinte TERRA Mileniul III 

 

 

 


