
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
Bucureşti, 23 septembrie 2013 

 

 
Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România   

- Conferinţa finală a proiectului Dezbatem Politici, Creştem Expertiză - 

 
 
 
Centrul Român de Politici Europene (CRPE) organizează luni, 23 septembrie 2013, începând cu ora 10:00, 

conferinţa cu tema Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România. Conferința reprezintă evenimentul de 

încheiere a proiectului ”Dezbatem politici, creștem expertiză”, cod SMIS 40667, proiect finanțat prin 

programul operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, și va avea loc la Hotel Intercontinental, sala 

Raposodia, etaj 1. 

 

În cadrul evenimentului vom discuta despre mecanismele de guvernare specifice guvernelor eficiente. În 

acest sens, experții CRPE Dragoș Dinu și Victor Giosan vor prezenta un set de recomandări punctate în 

cadrul raportului “Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România” , raport realizat în cadrul proiectului.  

 

Conferința va fi deschisă de doamna Carmen Dobrotă, director AM PODCA, iar la discuții au fost invitaţi să 

participe reprezentanţi ai ministerelor implicate în cadrul proiectului (MDRAP, MEN, MFP, SGG, MADR, 

MS), reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale relevante pentru temele abordate în proiect, precum 

şi reprezentanți ai mass-media.   
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Evenimentul este organizat in cadrul proiectului "Dezbatem politici, crestem expertiza" derulat de Centrul 
Roman de Politici Europene, cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40667. 
 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 409060 lei, din care: 

 400878,8 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

 8181,2 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 
 
Scopul proiectului: Întărirea capacității CRPE (personal, experți afiliați, stagiari) și a altor organizații 

neguvernamentale de a colabora cu autoritățile administrației publice la elaborarea și promovarea politicilor 

publice. 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 10 experţi afiliaţi, 5 experţi ce vor fi selectaţi în vederea afilierii, 5 

angajaţi, 6 stagiari, 10 funcţionari publici cu funţii de execuţie, 5 funcționari publici cu funcţii de conducere.    

 

Principalele activităţi ale proiectului sunt: Selectarea unor noi experți afiliați CRPE; Organizarea unor 

programe de formare în domeniul politicilor publice, planificării strategice și analizei preliminare a impactului; 

Elaborarea a 5 analize de politici publice (formalizate ca PPP în domeniul sănătății, agricultură, educație, 

Better regulation și planificare strategică); organizarea de dezbateri și analiză de politici publice în manieră 

participativă, utilizând o platformă on-line; publicarea și diseminarea rapoartelor; analiză a implicării societății 

civile în luarea deciziei; atelier de lucru – dezbatere, concluzii, analiză; elaborarea Ghidului ”implicarea 

societății civile în sistemul de luare a deciziei”. 

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: București, România. 

 

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: Menținerea unui grup activ de experți 

afiliați care să contribuie la dezvoltarea organizației;  Cooperarea experților CRPE cu autoritățile 

administrației publice – necunoașterea procedurilor de planificare strategică și formulare a politicilor din 

mediul guvernamental; Acoperirea unor noi domenii de politici publice de către CRPE și transferul intern de 

expertiză; Creşterea capacităţii CRPE de a lucra cu stagiari, sporirea numărului acestora; Dezvoltarea 

competenţelor angajaţilor proprii în domeniul politicilor publice 

Persoana de contact: Ciprian Ciucu, Director de Programe CRPE și managerul proiectului, tel. +4 

0371.083.577, fax. +4 0372.875.089, e-mail: office@crpe.ro. Adresa web: www.crpe.ro. 
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