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Bucuresti, 11.10.2013 

 
Seminarul final al proiectului"„Parteneriat public-privat pentru calitate în furnizarea 

de servicii sociale în judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa” cod SMIS 40135 
 

Asociatia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS a organizat în 
data de 10 octombrie 2013, seminarul  de inchidere a proiectului „Parteneriat public-privat 
pentru calitate în furnizarea de servicii sociale în judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa” cod 
SMIS 40135, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007 - 2013. Acest proiect a fost implementat de CRIPS in parteneriat 
cu asociatia APVCD „Familia 2004” Blaj pe parcursul a 12 luni, începand din 17 octombrie 2012; 
valoarea eligibila totala a proiectului 499550 lei. 

La seminar au participat peste 50 de persoane - reprezentanţii organizatiilor 
neguvernamentale vizate direct de proiect (participante la cursul de formare), consultanţi implicaţi 
in proiect, reprezentanţi ai DGASPC Alba, Botosani si Ialomiţa, ofiţerul de proiect din partea 
AMPODCA, invitaţi de la alte ONGuri din Bucuresti si de la instituţii publice centrale si locale. 

Evenimentul a fost un prilej de bilanţ, scopul principal fiind prezentarea si dezbaterea 
rezultatelor proiectului. Activitatea cheie – formarea reprezentanţilor ONG din cele trei judeţe 
pentru îmbunataţirea parteneriatului public-privat – s-a finalizat cu succes: cei 21 de cursanţi au 
obtinut note maxime la colocviile de evaluare ANC organizate in data de 9 octombrie la sediul 
CRIPS. Pe langa importanţa obtinerii celor doua certificate de perfectionare pe Competenţe de 
Comunicare si Competenţe sociale si Civice, subliniem opiniile pozitive ale cursanţilor, care au 
considerat ca proiectul i-a ajutat în mod real sa-si dezvolte capacitatea de relaţionare cu 
instituţiile publice din judeţul lor.Un punct important al agendei a fost prezentarea şi dezbaterea 
propunerii de mecanism de contractare elaborata in cadrul proiectului, urmata de dezbaterea 
acesteia.  

Cu acest prilej au fost lansate doua lucrãri elaborate şi editate în proiectul SMIS 40135: 
„Repere pentru imbunataţirea parteneriatului public-privat în domeniul social- ghid pentru 
ONGuri” şi brosura „Mecanismul de contractare a serviciilor sociale – experienţe şi propuneri”. 
Ambele materiale sunt disponibile spre consultare pe pagina web www.crips.ro , la rubrica 
dedicatã proiectului; la aceasta adresã sunt publicate si alte rezultate ale proiectului pe care va 
invitam sa le vizionaţi. Dialogul pe tema parteneriatului public-privat rãmane deschis ! 

La finalul acestui proiect, in care rezultatele si indicatorii au fost atinşi in totalitate, 
mulţumim tuturor colaboratorilor, partenerilor si beneficiarilor care au contribuit la succesul 
proiectului. Mulţumim consultantilor AMPODCA, al caror suport permanent in gestionarea corectã 
a proiectului şi ajutor constructiv în înţelegerea si aplicarea procedurilor specifice finanţarilor din  
fonduri structurale, a constituit pentru CRIPS un exemplu concret de parteneriat public-privat de 
calitate.  

  
Persoana de contact: Mirela Turcu, manager proiect, telefon 021 2250084 e-mail: mturcu@crips.ro  
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