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ACTUALITATI (august 2013) 
 
 
Va prezentam spre consultare propunerea de Mecanism de contractare de catre 
organizatii neguvernamentale a serviciilor sociale/ a managementului serviciilor sociale 
publice. Va invitam sa ne trimiteti opiniile dumneavoastra privind materialul la adresa de 
e-mail: dialog@crips.ro , mentionand daca va derulati activitatea in sectorul ONG sau in 
cel public. 
 
ACTUALITATI (iulie 2013) 
 
Intre 2 si 5 iulie 2013 s-a derulat la Alba-Iulia cel de-al treilea (si ultimul) Modul din cadrul 
Cursului de formare a specialistilor din organizatii neguvernamentale pentru 
imbunatatirea parteneriatului public – privat in domeniul social din cadrul proiectului 
SMIS 40135. Participantii au avut ocazia de a realiza un schimb de experienta deosebit 
de util cu privire la modalitatile identificate la nivel judetean pentru realizarea colaborarii 
intre partenerii din sectorul public si cel privat – respectiv DGASPC Alba si ONG-uri – 
pentru furnizarea de servicii sociale. In cadrul cursului a fost prezentata spre analiza si 
dezbatere propunerea de „Mecanism de contractare de catre organizatii 
neguvernamentale a serviciilor sociale / a managementului serviciilor sociale publice”. 
Agenda a inclus si vizite la serviciile dezvoltate de Asociatia „Rita Tita” Alba Iulia - Casa 
de tip familial "RITA-GARGARITA" Barabant si Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia 
Asezamantul social "SF. VASILE CEL MARE" Alba Iulia, care au impartasit colegilor din 
celelalte ONG-uri experienta lor pozitiva de colaborare cu DGASPC Alba. Se incheie 
astfel o etapa importanta a proiectului, ale carei roade se vor concretiza intr-o capacitate 
sporita a ONG-urilor de a colabora eficient cu autoritatile publice locale. 
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ACTUALITATI (iulie 2013) 
 
 
In luna iunie a continuat derularea in judetele Alba si Ialomita a celei de-a doua serii de 
activitati practice din cadrul Cursului de formare a specialistilor din organizatii 
neguvernamentale pentru imbunatatirea parteneriatului public - privat in domeniul social. 
 
In judetul Alba, intalnirea a avut loc pe data de 18 iunie 2013 la sediul Organizaţiei 
„Trebuie” din municipiul Sebeş. „Asigurarea  şi  îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale 
din judeţ prin dezvoltarea parteneriatului public – privat” a fost tema lansată în dezbatere 
la aceasta intalnire in cadrul careia au fost evidenţiate modele de bună practică în 
parteneriatul  public - privat necesare pentru creşterea calităţii în domeniul asistenţei 
sociale la nivelul judeţului Alba. Totodata, s-au prezentat modalităţile de îmbunătăţire a 
calităţii serviciilor acordate de către furnizorii privaţi, respectiv organizaţiile 
neguvernamentale implicate în proiect. Dezbaterea a fost apreciată de către participanţi, 
aceştia susţinând ideea organizării periodice a unor astfel de întâlniri între actorii care 
activează în domeniul social, cu scopul favorizării dialogului dintre părţi, necesar 
identificării nevoilor beneficiarilor şi totodată găsirii unor soluţii pe plan local şi implicit 
dezvoltării la nivel comunitar.  
 

 
 
In judetul Ialomita, activitatea, gazduita de Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa, a avut loc pe data de 28 iunie 2013. Sub tema „Calitatea 
parteneriatului public- privat in pregatirea/ elaborarea/ implementarea proiectelor”, 
participantii, furnizori de servicii sociale privati si reprezentanti ai autoritatilor judetene si 
locale, au avut ocazia sa se informeze reciproc in legatura cu activitatea desfasurata in 
sectorul social si sa deschida calea unor viitoare parteneriate.  
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ACTUALITATI (iunie 2013) 
 
In luna iunie a inceput derularea in cele trei judete tinta ale proiectului a celei de-a doua 
serii de activitati practice din cadrul Cursului de formare a specialistilor din organizatii 
neguvernamentale pentru imbunatatirea parteneriatului public - privat in domeniul social. 
 
Judetul Botosani 
Ce-a de-a doua intalnire dintre organizatiile neguvernamentale si institutiile publice care 
activează in domeniul serviciilor sociale in judetul Botosani a avut loc la Botosani, pe 
data de 17.06.2013, la sediul fundatiei „Hand of Help”. Intalnirea a avut drept obiectiv 
principal consolidarea parteneriatului public-privat in domeniul serviciilor sociale din 
judetul Botosani. In acest context au fost supuse dezbaterii teme referitoare la 
Standardele minime de calitate in servicii sociale si la instrumentele specifice furnizorilor 
de servicii cu privire la măsurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor. Ca o concluzie 
reiterată si la această a doua activitate a fost necesitatea si urgentarea aprobării unui 
pachet legislativ cu privire la contractarea serviciilor sociale si cu privire la elaborarea 
Strategiei Nationale in domeniul serviciilor sociale . 
Punctul forte al acestei a doua intalniri din cadrul proiectului a fost continuitatea 
dialogului dintre ONG-uri si reprezentanti ai sectorului public (DGASPC, DAS Dorohoi, 
SPLAS Botosani, AJPIS). Reprezentantii serviciilor sociale publice si private si-au 
manifestat dorinta de a colabora in continuare in scopul  realizării unor schimburi de 
informatii/experiente care să contribuie la dezvoltarea unor proceduri de lucru si 
standarde specifice serviciilor pe care le furnizează. 
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ACTUALITATI (Iunie 2013) 
 
La sfarsitul lunii mai, in perioada 29-31 mai 2013, CRIPS a gazduit cel de-al doilea 
modul al Cursului de formare a specialistilor din organizatii neguvernamentale pentru 
imbunatatirea parteneriatului public – privat in domeniul social din cadrul proiectului 
SMIS 40135. Intalnirea cu ONG-urile participante a constituit un prilej de a dezbate 
aspecte fundamentale pentru asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor sociale 
furnizate (puteti vizualiza agenda cursului aici). Totodata, au fost abordate teme 
prioritare pentru ONG-urile cu interventie in domeniul social, cum sunt pregatirea 
proiectelor in parteneriat cu structurile publice si parteneriatul ONG-structuri publice in 
actiunile de mobilizare comunitara. Ne bucuram sa constatam ca atat modulele teoretice 
si mai ales activitatile practice din completarea acestora (si a caror prima serie s-a 
derulat cu succes pe parcursul lunii aprilie), construiesc o temelie solida pentru 
colaborarea intre ONG-uri si autoritatile locale si judetene. Fiecare intalnire de lucru din 
cele trei judete tinta a generat teme noi de dezbatere si directii concrete de actiune, iar 
proiectul nostru isi doreste sa contribuie in continuare, prin activitatile din cadrul cursului 
de formare, la imbunatatirea relatiilor publice – private in furnizarea de servicii sociale.   
 
 
ACTUALITATI (iunie 2013) 
 
Continuam sa va prezentam derularea in cele trei judete tinta ale proiectului a primelor 
activitati practice din cadrul cursului de formare a specialistilor din organizatii 
neguvernamentale pentru imbunatatirea parteneriatului public - privat in domeniul social.  
 
Judetul Ialomita 
La Slobozia a avut loc seminarul „Parteneriatul public-privat pentru furnizarea serviciilor 
sociale în judeţul Ialomiţa”, gazduit de Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Ialomita.  
 
Activitatea a reunit numeroase institutii si organizatii implicate in furnizarea si 
dezvoltarea serviciilor sociale: DGASPC Ialomita, furnizori privati de servicii sociale 
(ONG-uri din grupul tinta al proiectului, dar nu numai), reprezentanti ai autoritatilor publice 
locale – Consiliul Judetean Ialomita, Institutia Prefectului – judetul Ialomita, Primaria 
Slobozia – Serviciul Public de Asistenta Sociala, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie 
Sociala Ialomita, Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita, Inspectoratul Judetean de Politie 
Ialomita, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Ialomita, Serviciul de Probatiune de pe langa 
Tribunalul Ialomita, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Ialomita si 
specialisti din cadrul  DGASPC Ialomita.  
 
In cadrul intalnirii, reprezentantii organizatiilor neguvernamentale au prezentat serviciile 
furnizate de acestea, categoriile de beneficiari carora li se adreseaza, precum si 
parteneriatele incheiate in furnizarea acestor servicii. De asemenea, au fost evidentiate 
principalele probleme cu care se confrunta in acest moment o parte dintre aceste 
organizatii (resurse financiare si umane insuficiente).  
 
Evenimentul a reprezentat un pas important in activitatea de identificare si stabilire a 
unor parteneriate pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, in vederea 
dezvoltarii serviciilor sociale din judetul Ialomita.  
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ACTUALITATI (mai 2013) 
 
Continuam sa va prezentam derularea in cele trei judete tinta ale proiectului a primelor 
activitati practice din cadrul cursului de formare a specialistilor din organizatii 
neguvernamentale pentru imbunatatirea parteneriatului public – privat in domeniul 
social. 
 
Botosani 
 
In judetul Botosani, intalnirea a avut drept obiectiv principal consolidarea parteneriatului 
public-privat din judetul Botosani si va fi urmata de alte intalniri de lucru care vizeaza 
realizarea unui Plan de actiune pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat. 
Reprezentantii ONG-urilor au evidentiat necesitatea si urgenta aprobarii unui pachet 
legislativ atat cu privire la contractarea serviciilor sociale, cat si cu privire la dezvoltarea 
si stimularea voluntariatului in Romania, astfel incat sa se poata asigura servicii sociale 
de calitate care sa vina in intampinarea nevoilor beneficiarilor. Participantii au evidentiat 
importanta existentei unor legi clare care sa contribuie la realizarea unui Plan de actiune 
privind parteneriatul public-privat la nivel judetean / regional/ national. De asemenea, 
reprezentantul DGASPC a readus in discutie Strategia DGASPC care este in dezbatere 
publica, fiind postata pe site-ul institutiei si care are un capitol dedicat parteneriatului 
public –privat. Pe parcursul celor peste trei ore ale intalnirii, furnizorii de servicii sociale 
publici si privati au manifestat un deosebit interes pentru dezvoltarea si consolidarea 
parteneriatului public-privat si doresc sa se implice in asigurarea unor servicii de calitate, 
in interesul membrilor comunitatii si al grupurilor vulnerabile din judetul Botosani.  
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ACTUALITATI (aprilie 2013) 
 
Luna aprilie a marcat in judetele tinta ale proiectului derularea primei activitati practice a 
Cursului de formare a specialistilor din organizatii neguvernamentale pentru 
imbunatatirea parteneriatului public - privat in domeniul social.   
 
Pe data de 18 aprilie 2013 a avut loc la Alba Iulia dezbaterea pe tema „Importanta 
imaginii in parteneriatul public – privat”, gazduita de DGASPC Alba. Au participat 
reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale implicate in proiect, precum si 
reprezentanti ai sectorului public, respectiv ai Serviciului Public de Asistenta Sociala 
Alba si ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba. Dezbaterea 
a oferit un bun prilej pentru a discuta la aceeasi masa despre imbunatatirea comunicarii 
la nivel intra si inter organizational, despre parteneriate prezente - dar si viitoare, despre 
solutionarea nevoilor sociale identificate de catre autoritatile publice locale in judetul 
Alba de catre furnizorii publici in parteneriat cu furnizorii privati.  
 
Un alt element luat in dezbatere a fost cel referitor la consultarea organizatiilor 
neguvernamentale in elaborarea elementelor de dezvoltare strategica si comunitara de 
catre APL, precum si ca parteneri in aplicarea politicilor publice si in determinarea 
standardelor de cost pentru fiecare tip de serviciu furnizat.  
 
Participantii si-au aratat interesul pentru temele abordate prin implicarea activa in 
dezbatere si prin dorinta comuna de a continua aceasta initiativa prin intalniri viitoare, 
stabilite sa aiba loc in lunile mai si iulie ale acestui an. 
 



 7 

 
 
 
 
ACTUALITATI (martie 2013) 
 
Vineri, 22 martie 2013, s-a incheiat primul modul de curs organizat la Bucuresti in cadrul 
proiectului SMIS 40135. Au participat 20 de colegi din organizatii neguvernamentale din 
judetele Alba, Botosani si Ialomita, impreuna cu care am parcurs teme de interes pentru 
ONG-urile din domeniul social care doresc sa-si promoveze imaginea si sa-si 
imbunatateasca comunicarea cu institutiile publice (click aici pentru a vizualiza agenda 
de curs). Aprecierile cursantilor sunt incurajatoare pentru echipa CRIPS: „note bune si 
foarte bune” la evaluare, precum si sentimentul ca proiectul nostru este, cu adevarat, un 
prilej de imbunatatire a colaborarii public-privat si privat-privat. 
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ACTUALITATI (februarie 2013) 
 
Atelier de lucru pentru definitivarea modelului de formare 
 
Pentru a asigura instruirea reprezentantilor ONG in vederea dezvoltarii unui parteneriat 
eficace cu autoritatile publice in domeniul social, echipa proiectului a elaborat un model 
de formare care tine cont de obiectivele proiectului, tematicile care au reiesit ca prioritare 
in urma analizei nevoilor de formare si cadrul de derulare al programei de formare 
prevazute de catre Autoritatea Nationala de Calificari. Modelul a fost prezentat si 
dezbatut de catre membrii echipei in cadrul unui atelier de lucru care a avut loc in 
perioada 5-6 februarie 2013, la sediul CRIPS.  
 
Chiar daca este destinat ONG-urilor din cele trei judete tinta ale proiectului, modelul de 
formare asigura nivelul de calitate necesar pentru a permite multiplicarea ulterioara a 
acestei formari in alte judete din tara. Cu acest prilej s-au definitivat si criteriile de 
selectie a cursantilor, in pregatirea selectiei efective care va fi urmata, in luna martie, de 
derularea primului modul de instruire.  
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Pe parcursul proiectului va vom oferi informatii privind desfasurarea cursului, dar si 
despre impactul acestuia si opiniile participantilor.   
 
 
ACTUALITATI (decembrie 2013) 
 
Analiza nevoilor de formare a reprezentantilor ONG pentru imbunatatirea parteneriatului 
public-privat este prima activitate cheie a proiectului. Si o consideram cu adevarat 
importanta, fiindca este un prilej de consultare a colegilor din asociatii si fundatii pe o 
tema care ne preocupa inca din primii ani de functionare ai CRIPS-ului: ce trebuie sa 
stim, ce competente sa imbunatatim, cum sa ne prezentam mai bine organizational 
pentru a colabora cat mai eficient cu institutiile si serviciile publice. Desi proiectul se 
adreseaza prioritar ONG-urilor din judetele Alba, Botosani si Ialomita, invitam si alte 
organizatii sa ne raspunda, completand chestionarul 1 destinat reprezentantilor ONG, 
trimitandu-ne pe crips1@crips.ro opiniile si propunerile dumneavoastra. De asemenea, 
la acest dialog sunt invitati si specialistii din institutii publice, carora le este adresat 
chestionarul 2. Vom publica la finalul lunii ianuarie raportul de analiza a nevoilor de 
formare. 


