
 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European 

 
Nr.contract de finantare: 130/ 7.06.2018 

Titlul Proiectului: “Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice 

alternative de catre societatea civila” 

Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente  

Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce 

optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP 

Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527  

Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 pana la 06/10.2019. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE ŞI SELECŢIE A ONG-urilor ŞI A PARTICIPANŢILOR LA 

CURSURI DE INSTRUIRE ÎN FORMULAREA DE POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE ŞI ÎN 

MONITORIZAREA INDEPENDENTĂ A POLITICILOR GUVERNAMENTALE  
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Cadrul general 

Prezenta metodologie a fost elaborata in vederea identificarii si selectarii grupului tinta ce va participa la 

cursurile de instuire care se vor organiza in cadrul proiectului “Abordare integrata a politicilor sociale si 

medicale prin formularea de politici publice alternative de catre societatea civila” . 

Prezenta metodologie va fi utilizata in cadrul activitatii 2. Instruire în formularea de politici publice alternative şi în 

monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale, respectiv, subactivitatea 2.1 Identificarea şi selecţia ONG şi a 

participanţilor . 

In cadrul activitatii 2. Instruire în formularea de politici publice alternative şi în monitorizarea independentă a politicilor 

guvernamentale se vor desfasura urmatoarele subactivitati: 

 2.1 Identificarea şi selecţia ONG şi a participanţilor . 

2.2. Dezvoltarea curriculei de curs şi susţinerea cursurilor de formare 

Procesul de selectie se va face avand la baza prezenta metodologie precum si in baza unor criterii specifice care vor 

respecta principiile egalitatii de sanse si gen: disponibilitatea de a participa la tot cursul, interesul manifestat fata de 

activitatile proiectului, motivatia si  relevanta pentru activitatea desfasurata in mod curent, etc. in selectarea grupului 

tinta se va respecta principiul egalitatii de sanse indiferent de religie, varsta handicap sau orientare sexuala. 

Fiecare participant la instruire va completa Anexa 12- un formular individual aferent participantilor la actiunile de 

instruire realizate prin POCA.  

Subactivtatea 2.1 va contribui la indeplinirea Obiectivului General al Proiectului si a obiectiviului specific 2. 

In cadrul subactivitatii 2.2. Dezvoltarea curriculei de curs şi susţinerea cursurilor de formare – reprezentantii grupului 

tinta vor parcurge un program de instruire care sa le dezvolte competentele necesare pentru formularea de politici 

publice alternative si in moinitorizarea independent a politicilor guvernamentale. Grupul tinta participant la instruire va fi 

structurat in 5  grupe a cate 20 de persoane aproximativ/grupa iar instruirea va dura 3 zile/grupa. Grupele vor fi formate 

din personal angajat si personal voluntar din ONG-urile selectate. 
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In procesul de instruire se vor folosi mijloace si metode innovative cum ar fi : comunicare directa, analiza si sinteza de 

informatii, metode active participative de predare si invatare-expunere precum : dezbateri, demonstratia, studiul de caz, 

proiectii, lucru in echipe. 

Subactivitatea 2.2 va contribui la indeplinirea obiectiviului general al proiectului si a obiectivelor specifice 2 si 

3. 

Obiectivul general al proiectului 

Cresterea capacitatii ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sanatate publica sau 

protectie sociala 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 
1. Elaborarea unui ghid de proceduri si instrumente pentru monitorizarea si evaluarea politicilor publice din 

domeniul social sau medical  

2. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social 

sau medical în formularea de politici publice alternative si în monitorizarea independenta a politicilor 

guvernamentale 

3. Crearea unei retele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale 

4. Formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale 

 
Descrierea metodologiei de identificare si selectie a grupului tinta 

In cadrul proiectului vor fi identificate si selectate 25 ONG, din care 5 ONG din Bucureşti şi restul din afara 

regiunii Bucureşti-Ilfov (sunt vizate regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Est, Nord-Vest).  

De la cele 25 ONG vor participa la cursuri 100 de reprezentanţi ai acestora (20 de persoane de la ONG-urile din 

regiunea Bucureşti-Ilfov, restul de 80 persoane de la ONG-urile din ţară). 

1. Componenta grupului tinta la sesiunile de instruire 

Grupul tinta la sesiunile de instruire este alcatuit din 25 de ong-uri cu activitate prezentă în domeniile social 

sau medical şi interes pentru implicarea în propuneri de politici publice alternative, care vor delega 4 persoane 
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angajate / voluntare sa participe la cursul de instruire. 

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de gen, tratament egal de sanse, accesibilitati 

si non-discriminarii (indifferent de sex, religie, orietare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, infectare HIV, 

bolala cronica necontagioasa, dizabilitate sau apartenenta la o categorie defavorizata. 

2. Criterii de selectie 

Persoanele selectate pentru a participa la cursul de instruire in cadrul proiectului vor trebui sa 

indeplineasca urmatoarele criterii:  

- Sa fie voluntar sau angajat in cadrul unui ONG care este preocupat de formularea si monitorizarea 

politicior publice alternative in domeniul social si/sau medical 

- Sa aiba varsta de peste 18 ani 

3. Informatii relevante: 
Cursul de instruire în formularea de politici publice alternative şi în monitorizarea independentă a politicilor 

guvernamentale va avea o durata de 3 zile -  estimat in luna ianuarie 2019. La finalizarea cursului, fiecarui 

absolvent I se va oferi o diploma de participare. Fiecare participant la curs va beneficia de spriin pentru 

formularea unei propuneri de politici publice in domeniul medical si/sau social. 

La sfarsitul cursului, participantii vor fi in masura sa : 

- Identifice cadrul de elaborare si implementare a politicilor publice 

- Formuleze politici publice relevante domeniilor in care actioneaza (medica/social) 

- Evalueze politici publice pe baza unor criterii macro-economice. 

Costurile aferente participarii la curs vor fi acoperite din proiect (cazare, trasnsport, masa, instruire). 
 

4. Dosarul de inscriere 
Dosarul de inscriere va cuprinde: 

- Anexa 1  
- Anexa 2 
- Copie act de identitate 
- Documente de apartenenta la ong – copie contract de munca sau de voluntar dupa caz, sau adeverinta 

salariat/voluntar in cadrul ONG-ului  
 
 

5. Etapele activitatii de selectie 
1. Informarea si atragerea grupului tinta 

Contact direct (mail ) – trimitere invitatii catre ONG-urile posibil interesate din domeniile 
social/medical. Afisare pe siteul proiectului a informatiilor referitoare la participarea la curs. 
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2. Depunerea dosarelor 
Canditatii interesati  vor depune un dosar de inscriere care va cuprinde: acord prelucare date si 

formularul Anexa 1, copie dupa actul de identitate, documente de apartenenta la ONG: coie 

contract de volunariat / munca sau adeverinta angajat/voluntar ONG 

3. Evaluarea dosarelor 

Dosarele vor fi evaluate de catre o comisie de evaluare, care va fi formata din 3 persoane din cadrul echipei de 

implementare a proiectului. 

- Criterii de selectie: 

o Criteriul administrativ – existenta dosarului complet (se accepta completari, daca e cazul) 

criteriul va fi notat cu calificativul admis/respins 

o Criteriul eligibilitate – fiecare persoana trebuie sa se incadreze in angajat/vountar in cadrul 

unui ONG 

o Criterii de departajare: - existenta activitatilor de advocacy ale ONG in domeniul 

social/medical – documente suport 5 puncte 

4. Finalizarea selectiei si realizarea raportului de selectie 

La finalizarea evaluarii, comisia va intocmi procesul –verbal de selectie cu cele 25 de ONG-uri participante si 

respectiv 100 persoane care vor participa la curs. 

 

Anexa 1- formular de inscriere participant. 

Anexa 2 – formular de consimtamant privind GDPR 

 

Intocmit,  

Expert comunicare,        Responsabil grup tinta, 

 

Gabriela Ciubuc         Mihaela Blejan 

 
Avizat,  

Manager Proiect, 

Liana Velica 


