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Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din 

Iași a demarat în data de 18 aprilie 2018 

implementarea proiectului PRO-PACT -

PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI 

PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, 

CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European 

(FSE) prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă (POCA) 2014 –

2020.  

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019. 



Cresterea capacitatii ONGurilor si partenerilor sociali 

din cadrul Pactelor regionale si Parteneriatele judetene 
pentru ocupare si incluziune sociala de a se implica activ

in procesul de formulare a politicilor publice in domeniul 
ocuparii si incluziunii sociale 

in cooperare cu autoritatile publice
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OBIECTIVE SPECIFICE

Intarirea capacitatii de advocacy a 50 de ONGuri si parteneri sociali 
din Pactele regionale si Parteneriatele judetene pentru ocupare si 
incluziune sociala de a participa la realizarea politicilor publice de 
ocupare si incluziune sociala si în procesul de luare a deciziilor în 

guvernarea locala, regionala si nationala

Consolidarea capacitatii institutionale a Pactului regional pentru 
ocupare si incluziune sociala din regiunea NE la nivel strategic si la 

nivel de membership

Cresterea vizibilitatii si consolidarea rolului Pactelor regionale în 
domeniul ocuparii si incluziunii sociale la nivelul decidentilor de 

politici publice relevante
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GRUP ȚINTĂ

Pactele regionale si
Parteneriatele

judetene pentru ocupare si 
incluziune sociala

50 de  angajati ai ONG-
urilor

42 persoane  
din autoritati 

si institutii 
publice

50 angajati ai 
partenerilor 

sociali
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REZULTATE PROIECT 

1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii: elaborarea de politici publice, advocacy și 

comunicare publică, legislația în domeniul incluziunii și ocupării; 

2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale; 

3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă; 

4. Întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din 

regiunea NE în analiza politicilor publice relevante; 

5. O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.
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VALOAREA PROIECTULUI: 982.513,48 lei

valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 808.649,72 lei,

valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 154.213,49 lei, 

cofinanţare beneficiar 19.650, 27 lei.



PACHET FORMARE

Sesiune de 
formare in 
domeniul 

elaborarii de 
politici publice

Sesiune de formare 
online in legislatia din 
domeniul ocuparii si 

incluziunii sociale

Sesiune de formare in 
domeniul tehnicilor 

de advocacy si 
comunicare publica
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INSTRUMENTE DE LUCRU

Metodologie de 
monitorizare si evaluare a 

unei politici publice in 
domeniile ocuparii si 

incluziunii sociale

Un raport de 
monitorizare a unei 
politici publice din 

domeniul ocuparii si 
incluziunii sociale
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Întărirea cadrului de comunicare și interactiune cu autoritățile și instituțiile administrației 
publice în cadrul Pactul regional și Parteneriatelor județene din regiunea NE 

6 de sesiuni de informare 
cu privire la instrumente și 

tehnici de consultare 
publică

două seminării de lucru cu 
membrii Pactului NE

selectarea de noi membri 
relevanti pentru Pactul 
regional NE din randul 

ONG-urilor și partenerilor 
sociali
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O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale

Un instrument de lucru 
online de facilitare a 

componentei de advocacy
pentru grupul tinta

Organizarea a trei grupuri de 
lucru in domeniile: 

incluziune, ocupare, grupuri 
vulnerabile cu membrii 

Pactelor Regionale

Conceperea si dezbarea
documentului de pozitie in 
domeniul politicilor publice 

din ocupare si incluziune 
sociala
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