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Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficient 
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 
Componenta 1: CP2/2017 (POCA/111/1/1) – Creșterea capacității ONG-urilor și a 
partenerilor sociali de a formula politici publice alternative 
Proiect: "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă" 
Solicitant: ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE 
Cod proiect: Cod SIPOCA 246 
 
 
 

CALENDARE PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE 

MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 

în cadrul proiectului:  

“Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” 

 

ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, în calitate de 

beneficiar a început la data de 03.07.2018 implementarea proiectului “Politici 

publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, (Cod SIPOCA 246), 

cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020, conform contractului de finanțare nr.: 166/03.07.2018.  

 

 Activități previzionate de informare a membrilor grupului țintă 

A 3. Dezvoltarea de mecanisme de consolidare a dialogului social, 

Subactivitatea A 3.1 Organizarea unui număr de 8 workshopuri regionale tematice 

(3 iulie 2018 - 3 iulie 2019) 
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În acest sens, ASOCIAȚIA INACO selectează 90 de persoane ca membrii ai 

grupului țintă și 16 rezerve* (cel puțin 2 persoane în plus pentru fiecare dintre cele 

8 regiuni de dezvoltare), iar cei interesați să participe la implementarea 

activităților specifice proiectului sunt invitați să își depună candidaturile potrivit 

Calendarului estimativ al activității de selecție grup țintă, pe care îl puteți 

consulta aici. 

 

Toți cei 90 de membrii ai GT-ului vor beneficia de servicii de informare și vor 

participa la procesul consultărilor publice privind Strategia Națională pentru 

Competitivitate 2014-2020 organizate sub forma a 8 workshopuri tematice (câte 1 

workshop/regiune) potrivit calendarului: 

 

Calendarul activității de informare a grupului țintă  

 

Nr.crt. Data calendaristică Locația de desfășurare a activității A.3.1. 

1. 16 octombrie 2018, 

interval 12.00-18.00 

Timișoara, HOTEL BOAVISTA – Sala 

Inovation Studio (Sala ROSIE), Aleea FC 

RIPENSIA Nr. 7A 

2. 20 noiembrie 2018, 

interval 11.00-17.00 

Cluj, GRAND HOTEL NAPOCA – Sala 

“Diplomat”, Strada Octavian Goga Nr. 1. 

3. 10 decembrie 2018, 

interval 11.00-17.00 

Călărași, HOTEL HESTIA, SALA de 

conferință, Șoseaua Chiciului Nr. 2A  

4. 14 ianuarie 2019 București 

5. 12 februarie 2019 Alba-Iulia 

6. 12 martie 2019 Piatra Neamț 

7. 9 aprilie 2019 Craiova 
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8. 14 mai 2019 Brăila 

 

Prin intermediul celor 8 workshopuri se vor oferi informații despre lacunele 

legislative identificate în cadrul raportului de evaluare care va conține și un set de 

indicatori de monitorizare (instrument de monitorizare) și vor fi prezentate cele 

mai eficace soluții. Astfel, resursele umane din cadrul ONG-urilor participante, 

autorităților publice și partenerilor sociali vor dobândi informații și își vor lărgi 

cunoștințele despre modalitățile de a propune și de a promova modificările dorite. 

Scopul workshopurilor va fi acela de a evidenția punctele de vedere cu 

privire la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, de a colecta opinii 

și puncte de vedere cu privire la problemele generate de forma actuală a 

strategiei, dar și de a identifica soluții.  

 

 

 Activități previzionate de informare a membrilor grupului țintă 

A 4. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin 

instruiri și dezvoltarea de rețele tematice, Subactivitatea A 4.1 Activităţi 

de instruire a unui număr de 48 persoane din grupul țintă (3 decembrie 2018 

– 3 august 2019) 

În cadrul proiectului se va urmări instruirea unui număr de 48 de persoane 

care vor proveni dintre cei 90 de participanți la cele 8 workshopuri, astfel: 32 

reprezentanți ai ONG-urilor și 16 reprezentanți ai partenerilor sociali 

(sindicate/patronate). Sesiunile de instruire se vor derula în următoarele orașe: 

Piatra Neamț, Brăila, Călărași, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia și București-

Ilfov, din luna a 5-10 a proiectului și vor fi organizate în 3 etape, pe tematici 

(politici publice, bugete locale și teme orizontale: egalitate de șanse, 

dezvoltare durabilă, responsabilitate socială (RCS). 

 

Calendarul activității de instruire a grupului țintă 
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Nr.crt. Data calendaristică Locația de desfășurare a activității 

A.4.1. 

1. 11-12-13 decembrie 2018, 

interval propus*: 9.00-18.00 

Călărași, HOTEL HESTIA, SALA de 

conferință, Șoseaua Chiciului Nr. 2A 

2. 21-22-23 ianuarie 2019 București 

3. 13-14-15 februarie 2019 Alba-Iulia 

4. 13-14-15 martie 2019 Piatra Neamț 

5. 10-11-12 aprilie 2019 Craiova 

6. 15-16-17 mai 2019 Brăila 

7. 12-13-14 iunie 2019 Timișoara 

8. 10-11-12 iulie 2019 Cluj 

 

O primă etapă va presupune instruirea participanților cu privire la politici 

publice, iar acest modul se va derula pe durata unei zile, timp de 8h.  

A doua etapă a sesiunii de instruire va face referire la modul de construire a 

bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a Strategiilor 

de Dezvoltare Locală. Acest modul se va derula pe durata unei zile, timp de 8h.  

A treia etapă a sesiunii de instruire va avea următoarele module: Egalitate 

de șanse 2h/sesiune; Dezvoltarea durabilă 2h/sesiune; RSC 2h/sesiune; Procesul 

de elaborare a alternativelor la politicile publice 2h/sesiune.  

Fiecare cursant va beneficia în medie de 24 de ore de pregătire/persoană în 

urma cărora va dobândi următoarele abilități și cunoștințe: evaluarea problemelor 

din domeniul competitivității economice locale și propunerea de soluții.  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

 

Pentru buna desfășurare a activităților se vor asigura sevicii de catering 

(coffee break și prânz) vor fi asigurate servicii de transport, acolo unde este cazul 

și vor fi închiriate locații de susținere a sesiunilor de instruire.  

*Orarul pentru fiecare grupă va fi stabilit în funcție de programul 

participanților, iar detaliile organizatorice vor fi transmise prin contactarea 

periodică a cursanţilor şi vor fi deasemenea postate pe pagina web a proiectului. 

 

Pentru informații suplimentare sau neclarități vă rugăm să contactați 
reprezentanții Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. 

 

Experți gestionare grup țintă: 

Anca Tamaș, telefon: 0744 427 049 

Lucian Chițulescu, telefon: 0734 232 161 

Cristian Anton, telefon: 0748 299 563 

Ramona Rădulescu, telefon: 0737 379 796   

Adresa de e-mail la care toți experții gestionare grup țintă pot fi contactați 

este: proiect.poca1.1@gmail.com 

 

Expert comunicare:  

Bogdan Dumitrescu, telefon: 0751 527 977 

e-mail: office@inaco.ro 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat implementării proiectului 

nostru în sprijinul dezvoltării locale competitive. 

 
"Competența face diferența!"  
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