
Instrumente
Structurale
2007-2013

I N O V A Ţ I E   Î N   A D M I N I S T R A Ţ I E
UNIUNEA  EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltarii Regionale

si Administratiei Publice

DIALOG
Buletin informativ realizat de CRIPS 

in cadrul proiectului “Parteneriat 

Public-Privat pentru calitate in 

furnizarea de servicii sociale in judetele 

Alba, Botosani si Ialomita” - SMIS 40135Nr. 1

Proiect cofinantat din Fondul Social European

DIALOG nr 1, ianuarie 2013 - buletin informativ realizat de CRIPS in cadrul proiectului SMIS 40135

De ce lait-motivul
DIALOG-PARTENERIAT-INOVARE?

DIALOG stimuleaza comunicarea intre  struc-
turile de diferite tipuri si nivele.

PARTENERIAT se bazeaza pe complementa-
ritatea rolurilor, pe recunoasterea si valorizarea 
experientelor, antreneaza permanent noi resurse 
umane, documentare, financiare.

INOVARE are drept ratiune existentiala 
promovarea noului: ONGurile sunt active cu 
adevarat atunci când prin proiectele lor aduc 
schimbari in viata comunitatii, a persoanelor în 
dificultate, a profesionistilor din domeniu, când 
au curajul sa spuna si sa ia atitudine ca actori ai 
societatii civile.

Dragi colegi din ONGuri,
Dragi parteneri din structuri publice,
Cu acest numar de debut, va propunem un buletin 
informativ trimestrial pe tema parteneriatului public-
privat in domeniul social. Am pastrat pentru el un titlu 
drag CRIPS-ului si folosit inca de la primul instrument 
de informare al CRIPS-ului (prin 1996-1998 “Dialog 
CRIPS” aparea tiparit alb-negru!), fiindca DIALOG- 
PARTENERIAT- INOVARE ramane un lait-motiv al activi-
tatii noastre.                                    .
Cateva cuvinte despre proiectul care acum ne permite 
reluarea DIALOG-ului. Este vorba de proiectul „Partene-
riat public-privat pentru calitate in furnizarea de servicii 
sociale in judetele Alba, Botosani si Ialomita”, Cod  
SMIS: 40135 finantat prin Programul Operaţional Dez-
voltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social 
European, care se desfasoara pe parcursul unui an, 
pana in octombrie 2013. Activitatile sale cheie – forma-
rea a 20 de reprezentanti ONG in vederea imbunatatirii 
parteneriatului cu structurile publice si elaborarea si 
dezbaterea unui draft de mecanism de contractare a serviciilor sociale – sunt insotite de compo-
nenta transversala de informare si sensibilizare, aflata in atentia noastra pe tot parcursul proiec-
tului. Alaturi de rubrica dedicata de pe pagina web www.crips.ro, buletinul informativ trimestrial 
“DIALOG” faciliteaza accesul la experienta proiectului si permite cunoasterea mai multor opinii ale 
reprezentantilor celor doua sectoare – public si privat – in legatura cu subiectele care ne preo-
cupa.                     .
Numarul 1 al DIALOG-ului este dedicat in principal opiniilor despre parteneriatul public-privat, 
argumentelor care stau la baza proiectului nostru. Multumim celor care le-au exprimat si in acelasi 
timp va invitam sa adaugati in acest climat de dialog opiniile dumneavoastra, ale celor care veti 
primi acest buletin informativ. Cu siguranta sunt multe de spus – idei si experiente practice de 
parteneriat – si credem ca avem cu totii de castigat prin comunicare.                           . 
Asteptam sa ne scrieti si pana la viitoarea intalnire prin DIALOG-ul nr 2 din aprilie 2013, nu ezitati 
sa consultati rubrica proiectului pe www.crips.ro sau / si sa ne scrieti pe adresa dialog@crips.ro!                                          

Mirela Turcu
Manager proiect



Interviu
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/ si sa ne scrieti pe adresa dialog@crips.ro!                                          

PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT:

O PLUSVALOARE IN DOMENIUL SOCIAL

Pe 10 anuarie 2013 am avut onoarea sa discutam despre importanta parteneriatului 
public – privat cu doamna Mariama DIALLO, atasat pentru cooperare regionala 
privind “Drepturile copilului” in Romania, Bulgaria si Republica Moldova in cadrul 
Ambasadei Frantei in Romania. Interviul a fost acordat la sediul CRIPS, cu prilejul 
intalnirii pe care dna Diallo a avut-o cu echipa proiectului SMIS 40135.    .

CRIPS: De ce credeti ca este atat de important parteneriatul public- privat, mai ales 
intr-un domeniu cum este furnizarea de servicii sociale?          .

Mariama Diallo: Una dintre primele chestiuni care ar trebui subliniate este ca 
organizatiile din sectorul neguvernamental care ofera deja servicii sociale populatiei 
si-au dezvoltat o expertiza care trebuie recunoscuta si valorificata de autoritatile 
publice. De multe ori, structurile publice care au responsabilitatea de a dezvolta 
servicii sociale pentru cetateni se confrunta cu lipsa capacitatii de a face acest lucru, 
fie din punct de vedere al resurselor umane, fie din punct de vedere al expertizei. 

In acest context, ideea de delegare este cat se poate de oportuna. Cu alte cuvinte, de ce sa faci totul singur, cand exista organiza-
tii care au expertiza necesara? Organizatiile neguvernamentale ar putea interveni aici cu suport tehnic pentru aplicarea politicilor 
sociale pilotate la nivel local. In acest demers trebuie subliniat si un alt aspect: e esential ca „delegarea” sa fie conditionata de 
criterii obiective de evaluare a capacitatii furnizorului privat de servicii, avandu-se in vedere selectia acelor structuri private care 
au o expertiza veritabila. In Romania, dupa anii 1990, cu precadere in domeniul protectiei copilului – organizatiile neguvernamen-
tale au fost actorii cheie ai dezvoltarii serviciilor sociale, contribuind cu expertiza si cu resurse financiare importante asigurate mai 
ales cu suportul structurilor straine.   In acea perioada  institutiile publice aveau o capacitate scazuta de reformare a sistemului,  
fiind lipsite de resursele financiare si umane necesare, precum si de expertiza in acordarea de servicii centrate pe nevoile benefici-
arilor. Treptat, prin procesul de descentralizare, s-au creat si consolidat structurile publice cu responsabilitati in domeniul social, 
intr-un cadru juridic si metodologic care a evoluat foarte mult. Dar mai sunt multe de facut pentru a aduce serviciile sociale mai 
aproape de cetateni, iar o acoperire a nevoilor reale ale populatiei nu se poate face decat printr-un dialog permanent intre cele 
doua sectoare. In momentul de fata, autoritatile publice trebuie sa constientizeze valoarea adaugata pe care o aduce colaborarea 
cu sectorul neguvernamental. Daca serviciile sociale sunt furnizate doar de structuri publice, acestea pot sa functioneze bine insa 
prin parteneriat public-privat este posibila crearea unei legaturi mai stranse intre serviciu si beneficiari.  Si reciproc: organizatiile 
neguvernamentale trebuie sa realizeze importanta recunoasterii si autorizarii interventiei lor de catre sectorul public, proces firesc 
in orice societate democratica. Vad parteneriatul public-privat ca pe o plusvaloare in domeniul social. De fapt, este esential ca cele 
doua sectoare sa inteleaga ca lucreaza pentru aceiasi beneficiari, pentru aceiasi cetateni, ca au nevoie unul de celalalt  in acest 
demers comun. Si intotdeauna profesionistii celor doua tipuri de structuri vor avea de invatat unii de la altii, cu beneficii reciproce.                                     
.

CRIPS: Ce ne puteti spune despre experienta franceza ?                                                 .

Mariama Diallo: In ceea ce priveste experienta franceza, structurile publice de la nivel local credeau initial ca pot sa rezolve 
singure problemele cetatenilor, dar in mai multe etape si-au dat seama ca sunt departe de publicul lor si ca au nevoie de organiza-
tiile private, neguvernamentale, pentru a cunoaste, a fi aproape de nevoile cetatenilor si pentru a fi sprijinite in interventia 
directa. Intr-o societate care evolueaza permanent, aceasta delegare catre ONG-uri a furnizarii de servicii le permite autoritatilor 
sa raspunda responsabilitatilor care le revin si, de asemenea, sa se concentreze pe sarcinile lor, pastrand functia de autorizare si 
control al serviciilor directe. Structurile publice considera un real ajutor munca desfasurata de asociatii si fundatii si apreciaza 
plusvaloarea adusa de acestea. Daca serviciile ar fi exclusiv publice, cum s-ar putea obtine legatura directa cu beneficiarii, atat 
de importanta pentru a oferi servicii oportune, pliate pe nevoi?                                                .

CRIPS: Ce sugestii doriti sa faceti echipei de proiect a CRIPS pentru implementarea cu succes a proiectului SMIS 40135?

Mariama Diallo: In prezent, aceasta dezbatere in jurul parteneriatului public-privat beneficiaza de vizibilitate din ce in ce mai mare 
– iar proiectul CRIPS face un pas important in acest sens. Este nevoie ca exemplele de succes sa fie multiplicate, sa continue 
demersurile de sensibilizare pe aceasta tema, printr-un dialog sustinut intre public si privat, prin impartasirea experientelor de 
parteneriat reusite si prin deschiderea ambelor sectoare catre colaborare in beneficiul cetateanului. Va sugerez ca bunele practici 
si metodele concrete de dezvoltare a parteneriatului public-privat sa fie valorizate in cadrul cursului si in materialele pe care le 
veti elabora, pentru a fi utilizate de reprezentantii ambelor sectoare. Va doresc un proiect de succes si sunt foarte interesata sa 
primesc informatii despre derularea lui.                                                               .

CRIPS: Va multumim si interesul acordat proiectului nostru ne onoreaza!                                                                              .



Dezvoltand servicii sociale cu rezultate apreciate pozitiv de catre 
beneficiari, profesionisti si membri ai comunitatii, am obtinut o 
recunoastere a calitatii muncii noastre, am dovedit ca suntem 
capabili sa sustinem un proiect, ca stim sa mobilizam resurse.                      

Chiar la inceputul activitatii noastre, am fost parteneri in cadrul 
unui proiect initiat de Consiliul Local al Municipiului Blaj, derulat in 
parteneriat cu CRIPS Bucuresti, DAS Alba, DGPDC Alba,  in cadrul 
caruia Asociatia ,,Familia 2004” a  organizat seminarul de lansare 
a  proiectului, a contribuit  la organizarea  formarii de voluntari,  
la organizarea de activitati  intergeneratii,  la asigurarea volunta-
riatului in distribuirea de alimente, organizarea Seminarului de  
inchidere a proiectului etc. Dupa terminarea proiectului, Asociatia 
„Familia 2004” a asigurat prin interventia voluntarilor (cadre 
didactice, medici, juristi) sustenabilitatea activitatilor prevazute in 

cadrul proiectului: asistenta 
gratuita in domeniul medical, 
juridic, social.  A fost anul in 
care s-a infiintat la Blaj si 
Centrul Comunitar de Volun-
tariat.             
Fiind consecventi cu misiunea 
noastra si convinsi de compe-
tentele noastre, am intrat in 
alte si alte proiecte de 
parteneriat public-
privat:,,Retele comunitare de 
suport in favoarea persoanelor 
varstnice”, proiect initiat de 
CRIPS Bucuresti in parteneriat 

cu Consiliul local Blaj, la care Asociatia „Familia 2004” mobilizeaza 
voluntari, membri ai asociatiei la diferite evenimente precum si la 
cursurile de formare a voluntarilor din randul persoanelor varst-
nice; centru de zi pentru copiii rromi ,,Prichindelul” - in parteneriat 
cu FRDS  Alba si Consiliul local al Municipiului Blaj, la care am 
asigurat, prin voluntariat, asistenta psihologica si sociala pentru 
un grup de peste 200 de copii din cartierele marginase ale Munici-
piului Blaj. Chiar daca activitatea noastra a fost, de-a lungul anilor, 
plina de ambitii mari, realizari pe masura, dar si frustrari, neim-
pliniri, rezultate mai putin vizibile (despre ele, vom vorbi  cu alt 
prilej), despre un singur lucru suntem siguri: serviciile sociale se 
pot desfasura cu succes doar in cadrul parteneriatului. Partene-
riatul cu beneficiarul si familia acestuia, parteneriatul cu membri 
comunitatii, parteneriatul interinstitutional (public si privat).                 

  Luciana Bianu, 
presedinte asociatia „Familia 2004”

DEMOCRATIA SE INVATA IN TIMP, ATAT DE CATRE ONG-URI, CAT SI DE CATRE AUTORITATI

Furnizarea de servicii implica dezvoltarea unei relatii de colaborare, chiar de „prietenie” cu autoritatile. Advocacy-ul implica uneori luarea 
unor pozitii critice fata de decizii ale autoritatilor, ceea ce poate periclita bunele relatii. Din experienta noastra, nu am avut astfel de 
probleme cu autoritatile locale ci cu cele centrale - guvernamentale. Aceasta datorita faptului ca elaborarea politicilor in domeniul 
persoanelor cu dizabilitati nu intra in atributiile autoritatilor locale ci ale celor centrale. Aria de decizie a autoritatilor locale include dome-
nii mai putin susceptibile sa nasca reactii critice din partea organizatiilor neguvernamentale prestatoare de servicii si aparatoare a 
drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Am avut, insa, o astfel de reactie din partea unui organism guvernamental, cu care eram parteneri 
într-un proiect si care a elaborat un act normativ fata de care noi am protestat, deoarece am considerat ca era o încalcare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati intelectuale. Reactia autoritatii a fost „ Cum protestati impotriva noastra cand suntem parteneri?”. Democratia 
se invata in timp, atat de catre ONGuri, cat si de catre autoritati. Mecanismele democratice implica si finantarea organizatiilor de advo-
cacy, care sunt „ câinele de paza” care vegheaza si atentioneza asupra greselilor guvernamentale. Si în acest domeniu, ca peste tot, 
conteaza oamenii care sunt implicati in parteneriat, cultura lor democratica, modul in care stiu sa formuleze un punct de vedere critic si 
modul in care stiu sa accepte o critica”.                                          

Laila Onu, Director Centru, Fundatia „Pentru Voi” Timisoara

                        

ASOCIATIA “FAMILIA 2004”: NE-AM PROPUS 

PARTENERIATUL

Obiectivul  general al proiectului  „Parteneriat public-privat pentru 
calitate in furnizarea de servicii sociale in judetele Alba, Botosani si 
Ialomita”, Cod  SMIS: 40135,  initiat de CRIPS raspunde in mare 
masura nevoilor organizatiilor non-guvernamentale, cu atat mai 
mult cu cat referirile legislative cu privire la parteneratul public-
privat privind asociatiile si fundatiile  sunt confuze cu privire la 
modalitatile de contractare/concesionare a serviciilor sociale. Chiar 
si in aceasta situatie, sunt experiente pozitive care demonstreaza 
atat nevoia parteneriatului public-privat, cat si utilitatea sa pentru 
cresterea calitatii serviciilor sociale.          
Infiintata in 2004 ca expresie a nevoilor manifestate in randul 
comunitatii locale, Asociatia Familia 2004 si-a stabilit ca obiective: 
crearea unui sistem de servicii 
sociale comunitare destinate 
acoperirii nevoilor persoanelor 
varstnice cu handicap; oferirea 
unui pachet de servicii la domi-
ciliu; promovarea valorii 
familiei traditionale romanesti, 
a  voluntariatului si a solidari-
tatii sociale; crearea  si 
dezvoltarea de servicii sociale 
pentru copii, varstnici, 
persoane cu handicap si pentru 
familiile acestora.       
Inca de la infiintare, Asociatia 
„Familia 2004” a urmarit  reali-
zarea de proiecte in parteneriat cu Administratia Publica Locala, 
respectiv Consiliul local al Municipiului Blaj, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, urmarind atingerea 
efectelor pozitive atat pe piata fortei de munca - prin angajarea  
persoanelor din grupuri vulnerabile-, dar mai ales pe planul imbu-
natatirii calitatii serviciilor sociale.       
Dincolo de bunele intentii, ne-am lovit de neajunsuri privind 
incheierea contractului si  aplicarea in practica a parteneriatului. La 
acea data, institutiile publice (si in special Consiliile Locale) cand se 
gandeau la parteneriate, isi doreau parteneri care sa sustina inves-
titii in infrastructura si cautau mai putin parteneri in asigurarea 
serviciilor sociale.         
Obstacolele legate de impartirea costurilor, asumarea riscurilor, dar 
mai cu seama lipsa resurselor (fie ele umane sau financiare), ne-au 
determinat sa dezvoltam o valenta mai putin cunoscuta in cadrul 
unui parteneriat public – privat: aceea a voluntariatului.

opinii in dialog
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abili sa sustinem un proiect, ca stim sa mobilizam resurse.                      

FACTORII DE SUCCES

Comunicarea eficienta - deoarece transparenta in comunicare deter-
mina un climat de incredere si respect, contribuind la formarea unui 
climat favorabil colaborarii; de multe ori schimbarile institutionale 
(proceduri, specialisti, etc.), atunci cand nu sunt comunicate partener-
ilor, ingreuneaza atingerea obiectivelor;             .

Comunicarea asertiva, empatica, deschisa, reciproca, respectul pentru 
modul de lucru al celorlalti, acceptarea diferentelor de opinie ale 
partenerilor, promptitudinea favorizeaza crearea unor legaturi sustena-
bile pentru ambele si atingerea obiectivelor comune.  

Seriozitatea, respectarea promisiunilor, transparenta, gandirea 
parteneriatelor pe termen lung si strategic, toate acestea cresc gradul 
de incredere reciproca.                      

Contextul favorabil, sprijinul politic, respectul, imaginea buna a 
partenerilor in comunitate, perceptia acestora ca fiind organizatii 
competente, responsabile si corecte determina cresterea calitatii 
serviciilor oferite, atat de ONG-uri, cat si de serviciile publice. 

Valori si obiective comune, cunoasterea problemelor din teren, identifi-
carea resurselor, planificarea activitatilor in functie de obiective si 
resurse, luarea deciziilor si gasirea solutiilor in comun, asumarea in 
comun a responsabilitatilor, respectarea angajamentelor comune, 
motivarea si determinarea personalului.                                 

FORMAREA PROFESIONALA A ADULTULUI IN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLIC - PRIVAT

Furnizarea de servicii de calitate in orice domeniu depinde in foarte mare masura de formarea initiala si pregatirea profesionala continua a perso-
nalului. In tot procesul formarii - de la constatarea nevoii de formare, pana la evaluarea impactului formarii asupra practicilor profesionale – avem 
de-a face cu impactul parteneriatului: parteneriat intre furnizorul de servicii si furnizorul de formare, parteneriat intre furnizorul de formare si poten-
tialii participanti la cursuri in cadrul analizei nevoilor de formare, parteneriat intre formator si participantul la cursul de formare, parteneriat intre 
evaluator si formator, etc. Relatia parteneriala se construieste in jurul unui contract, ca forma juridica de derulare a actiunii. Realitatea  partene-
riatului este data de calitatea relatiei dintre cei doi parteneri: identificarea corecta a nevoilor de formare, negocierea resurselor necesare derularii 
unui curs de formare, negocierea timpului de derulare a cursurilor de formare, adecvarea metodelor si tehnicilor de formare la nevoile identificate 
ale cursantilor si ale serviciului in care acestia isi desfasoara activitatea. CRIPS, in calitatea sa de furnizor privat de formare permanenta, a fost de 
nenumarate ori implicat in realizarea si implementarea cursurilor de formare pentru personalul din serviciile sociale publice, atat la nivel local, 
judetean, cat si la nivel national. Daca ar fi sa creionam ce a fost important pentru noi in cadrul acestor parteneriate public-privat in cadrul formarii 
am vorbi mereu de un castig in piramida: CRIPS-Serviciile publice si angajatii acestora- beneficiarii acestor servicii- comunitatea careia i se 
adreseaza serviciul social. Este important ca tu, furnizor de formare, sa fii contactat de catre un furnizor de servicii sociale in vederea identificarii 
nevoilor de formare a personalului. Este ca si cum, din start, se construieste o relatie de incredere: cineva iti permite sa intri si sa descosi elementele 
care merg sau care nu merg atat in serviciu, cat si cu angajatii sai! Relatie de incredere care se construieste in timp si prin mentinerea unui standard 
profesional. Pe de alta parte, esti constient si responsabil fata de demersul tau: ai de-a face cu oameni a caror munca o evaluezi, in vederea deter-
minarii acelor competente care au nevoie de un plus de valoare! Si acest lucru trebuie sa se realizeze cu un profund respect pentru normele si valor-
ile locului, in deplina confidentialitate, respectand totodata un cadru deontologic! Trebuie respectate cu atentie cerintele angajatorului catre 
furnizorul de formare. Pentru asta trebuie sa cunosti realitati si sa nu ai prejudecati, trebuie sa te lupti cu propriile rezistente si sa iti dai voie sa te 
formezi si tu, la randu-ti! Nu intodeauna este usor! Este dificil si trebuie sa stii sa negociezi (cu tine, cu cei pe care-i intalnesti, cu autoritatile 
contactante) si sa gasesti formule acceptabile pentru procesul de formare si pentru functionarea serviciilor sociale deopotriva. In faza de concepere 
a unui program de formare, numarul si tipurile de parteneriate sunt multiple, desi ele ar parea ca se restrang la parteneriatul initial. Avand conditii 
clare (ce tin de tematici, resurse, participanti, etc), trebuie sa stii sa concepi cea mai adecvata propunere pentru beneficiarul formarii: deseori, este 
nevoie de mentinerea unei relatii extrem de stranse in cadrul parteneriatului pentru a identifica cu acuratete obiectivele formarii, compozitia grupu-
lui de cursanti si potentiala dinamica a acestuia , resursele implicate. Tocmai de aceea, dincolo de proiectul de formare rezultat, mai avem un castig: 
incepem sa ne cunoastem mai bine partenerul si pe noi insine in relatia parteneriala, stim cat si pe cine ne putem baza intr-o  situatie similara.  
Implementarea programului de formare presupune sa poti accepta – la randul tau-  monitorizarea din partea beneficiarului: el are anumite asteptari 
din partea ta, te adresezi angajatilor sai si actiunile tale ating filosofii si metodologii de lucru uneori consacrate la nivelul serviciului. Indiferent daca 
managerul structurii care a comandat formarea participa sau nu la curs, trebuie sa ai capacitatea de a-i oferi un feed back corect si imediat si de a 
negocia, dupa caz, reformularile necesare. La acest nivel avem de respectat inca un parteneriat: acela “semnat” in momentul in care un furnizor de 
formare este acreditat ca furnizor de formare de catre Directia Formarea Profesionala a Adultului (DFPA), prin care isi asuma respectarea cerintelor 
date de cadrul legal: mecanismul de comunicare intre tine si DFPA,  elemente de organizare, contracte individuale cu participantii la curs (alt tip de 
contracte!!!), modalitati de evaluare a competentelor, etc. Momentul evaluarii competentelor dobandite de catre participantii la curs este un 
moment in care si tu, ca furnizor de formare, poti evalua masura in care ai corespuns cerintelor parteneriatului: in ce masura metodele si tehnicile 
utilizate de tine au fost utile dezvoltarii competentelor profesionale ale cursantilor, cum ai stiut sa te adaptezi nevoilor acestora si cerintelor 
furnizorului de servicii in acelasi timp. Desi am descris un parcurs pe care cred ca il stiati, am incercat o trecere in revista a tuturor notiunilor-
concept care alcatuiesc parteneriatul public-privat: deschidere, confidentialitate, incredere, negociere, respect, recunoastere, comunicare...                             

         Cristina Bagoli, Asistent formare si formator - CRIPS

FACTORII DE BLOCAJ

Sistemul diferit de organizare al institutiilor publice fata de cele private, 
faptul ca multe ONG-uri se confrunta cu lipsa unui personal calificat sau 
cu experienta, dar si cu necunoasterea legislatiei, in special a ultimelor 
modificari.              
Sunt inca multe organizatii neacreditate, incapacitatea de a indeplini 
procedurile conducand la esec.                  

Confuziile si neclaritatile in impartirea rolurilor si responsabilitatilor si a 
resurselor intre parteneri, diferentele de valori pot face ca parteneriatul 
sa esueze. Bunele intentii singure nu sunt de ajuns pentru a avea un 
parteneriat de succes. Confuziile create de aceste neclaritati pot chiar 
distruge relatiile de parteneriat daca membrii sai nu au o pozitie 
constructiva si nu au cunostintele si abilitatile necesare pentru 
solutionarea acestor conflicte.                            

Cunoasterea insuficienta a partenerilor determina o lipsa de incredere, 
resursele limitate, pozitiiile de inegalitate, birocratia excesiva, pasivi-
tatea, atitudinea clientelara, desele schimbari ale persoanelor de 
legatura/decizie, amestecul politicului,  afectand in final colaborarea 
dintre structurile publice si ONG-uri.           

In Viziunea ONG-urilor  care    au    raspuns

chestionarului de analiza a nevoilor de formare in cadrul proiectului SMIS 40135

INTR-O BUNA COLABORARE INTRE ONG-URI SI INSTITUTII PUBLICE
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JUDETUL ALBA

In judetul Alba ONG-urile acreditate sa desfasoare activitati in domeniul social se 
implica preponderent in activitati de ingrijire de tip rezidential copii si ingrijire la domi-
ciliu persoane varstnice. Evident ca nevoile sociale nu sunt acoperite, fiind necesar ca 
organizatiile neguvernamentale sa se implice in:          
 - activitati de prevenire a abandonului si a 
institutionalizarii, inclusiv prin organizarea si susti-
nerea unor centre de zi destinate prevenirii abandonu-
lui scolar,   
 - activitati de tip educational, recuperare, 
socializare a copiilor cu dizabilitati,      
 - activitati de dezvoltare a deprinderilor de 
viata independenta a tinerilor care parasesc sistemul 
de protectie,  
 - asistenta si suport in scopul incluziunii pe 
piata muncii a tinerilor care parasesc sistemul de 
protectie si a persoanelor cu dizabilitati, 
 - retele suport si de socializare pentru 
persoane varstnice si / sau cu handicap, 
 - centre de terapie ocupationala pentru 
persoanele cu dizabilitati, 
 - formarea initiala si continua a educatorilor, a 
asistentilor maternali si a asistentilor personali,
 - formarea continua si organizarea unor 
schimburi de experienta pentru toate categoriile de 
specialisti, atat din primarii, SPAS-uri, cat si din ONG si 
DGASPC.  
Motivele pentru care nevoile sunt mai mari decat oferta 
de servicii :  
 - necunoasterea nevoilor sociale existente pe plan local si lipsa de interes a 
autoritatilor publice locale in diversificarea serviciilor sociale, 
 - lipsa unor parteneriate la nivel local (primarii – ONG-uri),   
 - nebugetarea acestor tipuri de servicii de catre autoritatile publice locale.
Pentru rezolvarea problemelor sociale identificate se impune imbunatatirea dialogului 
intre sectorul public / DGASPC si ONG-uri, prin metode concrete. Astfel, ar fi utila 
organizarea unor intalniri periodice (cu caracter lunar), la care sa fie invitate persoane 
cu putere de decizie, parlamentari, consilieri judeteni, reprezentanti ai autoritatilor 
publice locale si specialisti din DGASPC si ONG si in cadrul carora sa se evidentieze 
nevoile sociale existente la nivel de judet, sa se estimeze bugete necesare si sa se 
stabileasca un program comun de activitate in baza unor parteneriate public - privat. 
Dar este esentiala abordarea celor doi parteneri (sectorul public si sectorul privat) ca 
si parteneri egali, atat in ceea ce priveste drepturile, cat si obligatiile specifice, intr-un 
climat de recunoastere a rolului fiecaruia si de respect reciproc.             

Mirela Mandroc, DGASPC Alba

JUDETUL BOTOSANI

Avand in vedere problemele si nevoile pe 
care le au grupurile vulnerabile - copii in 
situatie de risc, persoane cu handicap, varst-
nici - la nivelul judetului Botosani sunt 

segmente de interventie neacoperite, cauzate de:   
 - numarul redus de ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale;
 - lipsa unui buget necesar pentru dezvoltarea unor servicii  sociale in 
functie de nevoile comunitatii;  
 - imposibilitatea accesarii unor fonduri europene sau neacceptarea 
proiectelor depuse de catre ONG-uri.   
Consider ca pentru categoriile vulnerabile din judetul Botosani sunt necesare 
urmatoarele tipuri de servicii sociale care ar putea fi dezvoltate de ONG-uri:
 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici,
 - adapost si servicii de consiliere  pt victimele violentei intrafamiliale, 
 - centre consiliere si sprijin pt parinti si copii la nivelul comunitatilor,
 -unitati protejate pentru tineri cu handicap, 
 -unitati de economie sociala.  
Pentru ca ONG-urile sa devina un partener real de dialog al DGASPC-ului in 
rezolvarea problemelor sociale identificate, consider ca se impune incheierea 
unor parteneriate bazate pe o Strategie comuna si  un Plan de actiune realist, 
cu obiective in concordanta cu nevoile de servicii de la nivel comunitar.De 
asemenea, este  oportuna realizarea si derularea unor proiecte cu finantare 
externa, in parteneriat DGASPC- ONG-uri. In prezent exista o buna colabo-
rare la nivelul DGASPC cu ONG-urile din judet, in special in domeniul protec-
tiei copilului - servicii de tip rezidential.   Felicia Mihai, DGASPC Botosani

JUDETUL IALOMITA

In acest moment, putem considera ca cea 
mai mare concentare a serviciilor ONG-urilor 
se realizeaza pe nevoile copiilor, nefiind 
atinse si satisfacute in totalitate nevoile 
persoanelor adulte – in special cele ale 
persoanelor cu handicap si ale celor varst-
nice. Deasemenea, din analiza realizata 
rezulta clar ca serviciile oferite de cele mai 
multe dintre ONG-urile judetene se concen-
treaza pe oferirea de informare si consiliere, 
de sprijin material (concentrat pe zonele 
urbane – Slobozia, Fetesti). Nu exista o 
repartitie uniforma a serviciilor oferite de 
ONG-uri pe raza judetului – cele mai multe 
dintre acestea sunt concentrate pe zona 
municipiului Slobozia si a municipiului 

Fetesti, ramanand neacoperita zona Urziceni. Totodata, nu au fost dezvoltate, in afara serviciilor rezidentiale oferite de Fundatia New-
Life, Fundatia Cuvioasa Paraschiva si Fundatia Trebuie Fetesti, servicii de tipul unitatilor protejate – pentru persoanele cu dizabilitati, 
centrelor de zi – pentru copii, persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, cantinelor sociale, etc. Sunt foarte rare initiativele de a 
dezvolta grupuri de suport pentru diverse categorii de persoane aflate in dificultate. Nu exista un interes real de implicare in procesul 
de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati sau nu este contientizata aceasta nevoie majora. Sunt foarte putine ONG-
urile care au accesat fonduri europene sau alte finantari nerambursabile (de tip-ul PIN-urilor sau finanatari ale unor ONG-uri mai 
mari/internationale). Nu exista o dovada clara a implicarii ONG-urilor in dezvoltarea resurselor umane proprii, care ajung sa fie depasite 
de multe ori atat din punct de vedere numeric (1 specialist la prea multe cazuri), cat si din punct de vedere al pregatirii profesionale. 
Avand in vedere dimensiunea judetului Ialomita, dar si dimensiunea problemelor de natura sociala ale acestui judet, putem sa spunem 
ca ONG-urile judetene sunt parteneri de dialog ai DGASPC. Este foarte important insa ca aceasta relatie sa se dezvolte, sa depaseasca 
dimensiunea de la acest moment. Eforturile trebuie facute continuu din ambele parti, poate cu o contientizare mai buna a obligatiilor pe 
care le au fata de locuitorii judetului Ialomita din partea ONG-urilor. Exista inca rigiditate in comunicarea dintre aceste entitati (DGASPC 
si ONG-uri, care poate sa afecteze furnizarea de servicii de calitate catre grupurile vulnerabile. Solutiile pot veni din dezvoltarea dialogu-
lui (parteneriate viabile, intalniri permanente, grupuri de lucru tematice), din accesarea de fonduri necesare dezvoltarii serviciilor sociale 
in parteneriat public-privat, din specializarea personalului propriu.     Luminita Ratunzeanu, DGASPC Ialomita

Parteneriatul cu ONG-urile: Opinii 

ale specialistilor din structuri publice
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Centrul de Resurse si Informare
pentru Profesiuni Sociale

Fiind una dintre asociatiile “nascute” la inceputul reformelor domeniului 
social din Romania si direct implicate in procesele de definire a noilor 
servicii pentru copii si de promovare a resurselor umane, Centrul de 
Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS considera ca, in 
acest domeniu, parteneriatul intre organizatiile neguvernamentale si 
structurile publice a avut si are, in continuare, un rol esential. Evolutia 
reformelor domeniului social si evolutia propriu-zisa a organizatiilor negu-
vernamentale au fost si sunt interdependente... noile provocari fiind 
imposibil de abordat doar de sistemul public si facand necesar partene-
riatul cu societatea civila. La randul lor, organizatiile neguvernamentale 
s-au creat si au inceput sa se dezvolte tocmai pentru a fi capabile sa 
raspunda cat mai bine nevoilor beneficiarilor, adaptandu-se schimbarilor 
permanente ale contextului (cadrul legal si institutional) si facand eforturi 
in sensul profesionalismului si al bunelor relatii de colaborare cu autorita-
tile.   
Relatiile solide de parteneriat intre ONG-uri si autoritati publice se 
construiesc in primul rand daca fiecare parte identifica la cealalta posibili-
tatea unui sprijin real. De exemplu, in cazul asociatiei noastre, directiile 
judetene au gasit la CRIPS informatie specializata, asistenta tehnica pentru dezvoltarea serviciilor, sprijin in formarea persoanalu-
lui, inca din perioada de infiintare a acestora in 1997-1998. La randul nostru, am considerat intotdeauna ca scopul asociatiei 
CRIPS – acela de a contribui prin formare si informare la dezvoltarea resurselor umane din domeniul social- nu poate fi atins decat 
daca demersurile noastre se incadreaza in liniile reformelor la nivel central si local, raspund unor nevoi ale profesionistilor din 
sistem, pot influenta calitatea interventiei profesionale in servicii publice si private. Formarea si informarea nu pot fi facute decat 
daca destinatarii lor au nevoie de ele si doresc sa beneficieze de ele – de aceea parteneriatul a fost o conditie obligatorie pentru 
toate proiectele CRIPS, inca din faza de pregatire a acestora. Desigur, nu colaboram la fel de bine cu toate judetele din tara, dar 
relatiile de parteneriat CRIPS- autoritati judetene functioneaza eficient in peste 30 de judete si sectoare ale municipiului Bucur-
esti. In ceea ce priveste parteneriatul CRIPS cu autoritatile centrale, am facut mereu eforturi de intelegere a schimbarilor din 
sistem si de adaptare a „ofertei” noastre de consultanta, informare, formare la problemele considerate prioritare in etapa respec-
tiva pentru a fi cu adevarat utili partenerilor guvernamentali. De asemenea, ne-am straduit sa strangem opinii de la practicieni 
din servicii publice si ONGuri, sa le centralizam si sa prezentam autoritatilor feed-back-ul la propuneri de acte normative.
Un mic „secret” al reusitei in relatiile de colaborare public-privat este antrenarea in proiecte in egala masura a persoanelor resursa 
din servicii publice si a celor din ONGuri, determinandu-le sa lucreze impreuna, sa faca echipa. Investim pe termen lung in 
pregatirea unor persoane resursa din judete (formare de formatori din servicii publice si din ONGuri), care lucreaza ulterior cu noi 
in diferite proiecte.   
In concluzie, in ultimii 20 de ani “actorii” publici si privati ai domeniului social din tara noastra trec printr-un permanent proces 
de formare si auto-formare: invatam  sa fim parteneri, sa comunicam, sa ne intelegem si sa ne acceptam fiecare locul.  Noi, 
echipa CRIPS, ne bucuram sa fim parte din proces.   

Aurora Toea, presedinte CRIPS 
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