
Proiectul „Parteneriat public-privat pentru calitate in furnizarea de servicii sociale in 
judetele Alba, Botosani si Ialomita” cod SMIS 40135 
Proiect  cofinantat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operational  Dezvoltarea  
Capacitatii Administrative 2007-2013, cod SMIS 40135

Sinteza proiectului

Centrul  de  Resurse  si  Informare  pentru  Profesiuni  Sociale  CRIPS  derulează  proiectul 
„Parteneriat public-privat pentru calitate in furnizarea de servicii sociale in judetele Alba, Botosani  
si  Ialomita”,  proiect  cofinantat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operational 
Dezvoltarea Capacitătii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40135.

Proiectul se desfăsoară in parteneriat cu APVCD „Familia 2004” Blaj si are o durată de 12 luni,  
incepand cu data de 17 octombrie 2012. Valoarea totală eligibilă (fără TVA) de 499.550,00 lei, 
din care:

• 424.617,50lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
•  9.991,00.lei – cofinantarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general  al proiectului este imbunătătirea capacitătii organizatiilor neguvernamentale 
din  domeniul  social  de  a  contracta  si  presta  servicii  sociale  de  calitate,  adecvate  nevoilor 
beneficiarilor si in acord cu politicile locale si cu standardele minime obligatorii validate la nivel 
national pentru fiecare tip de serviciu in parte

Scopul proiectului constă in dezvoltarea capacitătii a 20 de organizatii neguvernamentale din 
judetele  Alba,  Ialomita si  Botosani  de a se implica in  definirea si  aplicarea mecanismului  de 
contractare a serviciilor sociale publice si de a furniza servicii de calitate

Grupul tintă al proiectului este format din reprezentanti ai ONG-urilor cu activitate relevantă in 
domeniul administratiei publice: 48 persoane vor fi implicate direct in implementare (ca membri ai 
echipei, cursanti sau colaboratori voluntari la elaborarea materialelor informative) si alte 130 vor fi 
indirect  vizate  de  implementare,  participand  la  activităti  si/  sau  beneficiind  de  rezultatele 
proiectului. 

Principalele activităti ale proiectului sunt:
1. Analiza nevoilor de formare a reprezentantilor ONG-urilor pentru dezvoltarea 

parteneriatului cu autoritătile publice 

2. Elaborarea unui model de formare a ONG-urilor pe tema parteneriatului public-privat in 
domeniul social 

3. Formarea a 20 de specialisti din ONG-uri pe tema parteneriatului public-privat in domeniul 
social



4. Elaborarea si dezbaterea unei propuneri de Mecanism de contractare de catre organizatii  
neguvernamentale a serviciilor sociale 

5. Informare, sensibilizare si promovare cu privire la activitătile proiectului

Locul de desfăsurare al proiectului: Bucuresti, bd. Maresal Averescu 17, bl. F et. 2 sector 1 – 
sediul CRIPS.

Prin implementarea proiectului se vor obtine următoarele rezultate:
• Metodologie si instrumente de analiză a nevoilor de formare (ANF) a ONG-urilor pe tema 

parteneriatului public-privat in furnizarea de servicii sociale; 
• Raport  privind  nevoile  de formare a ONG-urilor  din domeniul  social  din judetele Alba, 

Botosani si Ialomita pe tema parteneriatului public-privat in furnizarea de servicii sociale;
• Model de formare a ONG-urilor pe tema parteneriatului public-privat in domeniul social;
• Ghid practic pentru ONG-uri pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat;
• Brosura  cu propunerea  de Mecanism  de  contractare  de  către  organizatii  

neguvernamentale a serviciilor sociale; 
• Rubrica proiectului pe pagina web a CRIPS www.crips.ro ; 
• Buletin informativ electronic trimestrial.  

Proiectul va avea un impact important asupra ONG-urilor active in domeniul social din judetele 
tintă deoarece le va dezvolta cunostintele si competentele pentru un parteneriat mai eficient cu 
autoritătile  locale  si  pentru  a  furniza  servicii  sociale  de  calitate  (prin  intermediul  cursului  si 
accesului la informatii prin pagina web si buletinul informativ electronic) si le va crea conditii reale 
de participare la luarea deciziilor pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale, inclusiv pentru 
definirea mecanismelor de contractare a serviciilor sociale publice.

Persoana  de  contact: Mirela  Turcu,  manager  proiect,  telefon/  fax  0212250084,  e-mail: 
mturcu@crips.ro  ; pagina web a asociatiei CRIPS www.crips.ro 

http://www.crips.ro/
mailto:mturcu@crips.ro
http://www.crips.ro/
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