
 

APROB,  
                                                                                                                                 

PREFECT, 
                                                                                                        MUNTEAN Adela – Maria  
 

ORDINEA  DE  ZI 

 

            Ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social a Județului Sibiu, din data de 

22 august 2019 , ora 10,00 care are loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, 

etaj 1, sala „George Barițiu”, are următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea și semnarea minutei ședinței Comisiei de Dialog Social Sibiu din 

data de 25 iulie 2019  

2. Adresa Asociatiei INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, privind 

implementarea proiectului cu finanțare europeană "Politici publice 

alternative pentru dezvoltare locală competitivă", cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 

– 2020, prezintă reprezentanții Asociației INACO. 

3. Diverse.   

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier  juridic, 
STAICU Elisabet   

 

ROMÂNIA 
 
 
 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 

  
 

Nr.reg: 10770 
Data:  14.08.2019 
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  Instituția inițiatoare         Instituția parteneră 
Nr /                  Nr          /                  

 
 

ACORD DE SUSȚINERE A PROPUNERII DE ÎNFIINȚARE A 
GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ (GIL) PENTRU ECONOMIA VIITORULUI (GILEV) 

 
Părțile acordului. 

• Asociația INACO-Inițiativa pentru Competitivitate, persoană juridică de drept privat, 
cod de înregistrare fiscală 37066829, cu sediul în str. Hristo Botev nr. 26, sector 3, 
Bucuresti, cod postal 030232, reprezentată legal de doamna Andreea-Maria Paul, având 
funcția de președinte.  

și 
 

• .............................................................................................................................................
reprezentat(ă) prin................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 

 
numite în continuare Părți, încheie prezentul Acord în scopul susținerii propunerii de 
înființare a Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) pentru Economia Viitorului - (GILEV) 
potrivit implementării Activității: A 4. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-
urilor prin instruiri și dezvoltarea de rețele tematice - Subactivitatea: A 4.2 Dezvoltarea 
de rețele tematice și constituirea GIL-urilor, aferentă proiectului „Politici publice 
alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  

Preambul. 
Recunoscând importanța prezentului acord, cele două părți convin să colaboreze pe bază de 
parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în scopul formulării de politici publice alternative în 
domeniul competitivității, acesta fiind și obiectivul general al proiectului.  
 
Art. 1 Obiectul acordului de colaborare  
Obiectul prezentului acord de colaborare reprezintă cooperarea interinstituțională pe următoarele 
direcții:  
 

1. Dezvoltarea de rețele tematice și constituirea GIL-urilor/ GILEV-urilor: Constituirea unor 
Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) pentru Economia Viitorului (GILEV) în cadrul a minim 20 de 
Comisii de Dialog Social de la nivelul prefecturilor și primăriilor (acolo unde e cazul) care vor 
primi informații sub formă de newslettere periodice cu privire la importanța Strategiilor de 
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dezvoltare locală viabile și sustenabile, modificările propuse în cadrul proiectului referitoare la 
Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 și cu privire la importanța și la necesitatea 
acestor modificări; 
și 

2. Comunicarea pe plan local cu autoritățile - Derularea în mod participativ a cel puțin unei ședințe 
de Comisie de Dialog Social pentru informarea cu privire la utilitatea proiectului și la modul de 
constituire a unei politici publice alternative; 
și 

3. Analiza nevoilor particulare ale beneficiarilor la nivel de regiune în ceea ce privește dezvoltarea 
bugetelor locale;  
și 

4. Furnizarea de puncte de vedere cu privire la politica publică alternativă propusă spre dezvoltare 
în cadrul proiectului 
și/sau (după caz) 

5. Co-interesarea propriilor angajați în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului. 
 
Art. 2  Direcțiile de bază ale colaborării 
Scopul general al acestui acord concretizat în realizarea unui parteneriat între cele două entități îl 
reprezintă: 
1. Realizarea unui punct de plecare pentru atingerea obiectivului general al proiectului și anume: 

dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația 
publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul 
participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea 
administrației publice 2014 – 2020 (SCAP 2014-2020), pe o perioadă de 14 luni. Obiectivul 
general al proiectului vizează formularea de alternative cu privire la Strategia Națională 
pentru Competitivitate 2014-2020. Problema centrală abordată în cadrul obiectivului general 
se referă la gradul redus de competitivitate al administrațiilor publice locale și al partenerilor 
locali de a formula și promova alternative la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-
2020, lipsindu-le instrumentele necesare pentru realizarea acestui lucru.  
 
Beneficiile durabile pentru membri grupului țintă în urma implementării proiectului ar fi 
următoarele:  
-participarea la consultări publice care să le permită să-și exprime opiniile, părerile și pozițiile;  
-participarea la procesul de dezvoltare a unui set de propuneri de politici publice alternative.  

 
Art. 3 Rolul părților 

• Oferirea sprijinului în dezvoltarea capacității instituționale de a formula politici publice; 
• Asigurarea unei forme de parteneriat care reunește reprezentanți ai sectoarelor public-privat 

de la nivel local, format din: reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile și 
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academice/universitare, ai sectoarelor private locale, reprezentanții Comisiilor de Dialog 
Social, partenerilor sociali – sindicate/patronate, partidelor politice, organizațiilor 
nonguvernamentale din regiunea pe care o reprezintă instituția parteneră 
(prefectura/primăria), creat cu scopul de a implementa și dezvolta conceptul de politică 
publică alternativă, conceptul de bugete participative și cel al grupurilor de inițiativă locală 
pentru economia viitorului; 

• Coagularea actorilor interesați de a acționa concentrat pentru dezvoltarea domeniului 
economiei viitorului, cu accent pe bugetele locale elaborate în mod participativ - corelate cu 
principalele tendințe tehnologice ale economiei viitorului; 

• Construirea unei viziuni comune de intervenție; 
• Facilitarea schimbului de experiență și expertiză; 
• Testarea unor demersuri inovatoare în domeniul economiei viitorului (rolul de laborator 

social) - viziune locală integrativă, bazată pe experiențele participanților și pe aplicarea de 
soluții inovatoare de interes local, corelate cu principalele tendințe tehnologice ale economiei 
viitorului. 

 
Locațiile de implementare a Subactivității 4.2 sunt: la nivel național, în oricare dintre cele 8 regiuni 
de dezvoltare, la prefecturi și primării (după caz), acolo unde se susțin ședințe ale Comisiilor de Dialog 
Social.  

 
Art. 4  Metodologia de lucru 
Părțile semnatare convin asupra următoarelor modalități de lucru: 

1. Cei 4 experți GT din cadrul proiectului urmăresc și organizează constituirea GIL-urilor/GILEV-

urilor (Subactivitatea 4.2); 

2. Participarea la întâlniri comune (cel puțin o ședință a Comisiei de Dialog Social); 

3. Cei 4 experți grup țintă din cadrul proiectului iau parte la lucrările din cadrul GIL-urilor/GILEV-

urilor din regiunile arondate și transmit informațiile echipei de management (Subactivitatea 4.2); 

4. Oferirea de sprijin în formularea politicii publice alternative în domeniul competitivității. 

 

Art. 5 Litigii  
Litigiile născute în legatură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea acestui acord ori alte 
pretenții decurgând din prezentul acord vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale 
amiabilă. 
 
În condițiile în care în termen de 30 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile nu reușesc 
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești 
competente. 
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Art. 6 Rezilierea acordului  
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: 

a. Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului acord; 
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității 

prevăzută în acord. 
 
Art. 7 Încetarea acordului  
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a. Acordul părților pentru încetarea acordului; 
b. Scopul contractului a fost atins; 
c. Forța majoră, dacă este invocată. 

 
Art. 8 Dispoziții finale 
Prezentul acord de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de 
realizare a obiectivelor comune convenite.  
 
Prezentul acord de colaborare nu are implicații bugetare, din partea instituției partenere. 
 
Acordul are valabilitatea de 20 luni, de la data semnării sale, cu prelungire automată, pentru noi 
perioade de câte minim 12 luni, dacă niciuna din părti nu notifică celeilalte părți cererea de încetare a 
valabilității sale, cu minimum 1 lună  înaintea expirării perioadei de valabilitate. 
 
Prezentul acord poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului acord 
va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective. 
 
Încheiat la ....................................................................., astăzi ............... în ...... exemplare, toate cu 
valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.   
   
 
 
Inițiator:        Instituția parteneră: 
ASOCIAȚIA INACO  
– INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE  ......................................   
 
 
 
Reprezentant:      Reprezentant: 
..............................      ....................................... 
 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

FACT – SHEET  
 

Strategia Națională de Competitivitate 2015-2020 pe finalul perioadei de implementare 
 

Andreea Paul (INACO): Un singur obiectiv s-a realizat din cele 27 pe care le propune Strategia Națională de 
Competitivitate 2015-2020 pe finalul perioadei de implementare 
Strategia Națională de Competitivitate 2015-2020 (SNC) aprobată prin H.G. nr. 755/2015 este un proiect 
important, macroeconomic de importanță strategică, al Ministerului Economiei, elaborat în vederea corelării 
intervențiilor dedicate competitivității. Acest document strategic a avut ca scop oferirea unei soluții pentru 
dezvoltarea economică pe termen scurt și mediu, care să permită punerea în valoare a potențialului competitiv 
incomplet exploatat, pentru a crea valoare adăugată și prosperitate. SNC este un reper pentru îmbunătățirea 
punctelor slabe ale economiei românești, pentru rezolvarea unor probleme cronice de sistem, pentru conectarea 
țării noastre la economia internațională. 
Viziunea Strategiei Naționale pentru Competitivitate propune ca obiectiv general dezvoltarea unui ecosistem 
competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare și 
creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență și să plaseze România în primele 10 economii 
la nivel european. 
 
Trecută fiind mai mult de jumătate din perioada angajată, o monitorizare a celor 27 de obiective din strategie 
realizată de INACO nu arată însă deloc bine prin ochiul rece al rezultatelor. 
 
Analiza gradului de implementare a Strategiei Naţionale de Competitivitate, în ultima sa versiune publicată, 2015-
2020, am operat-o pe cele cinci axe strategice şi cele 27 de direcţii de acțiune, conform indicatorilor asumaţi de 
către instituțiile publice, pe baza ultimelor date oficiale disponibile în luna martie 2019.  
 
Concluzia agregată este că din totalul celor 27 de obiective/direcţii de acţiune, unul singur este realizat: 
infrastructura digitală. 7 obiective sunt parțial realizate. 19 obiective sunt nerealizate/cu regresie 
semnificativă. Procentual, așadar, SNC 2015-2020 este până acum 4% realizată, 26% parțial realizată și 70% 
nerealizată. Mai avem un an. Unele obiective se pot totuși îndeplini cu eforturi deosebite, pentru celelalte este 
complicat să credem că s-ar putea apropia măcar de realizare.  
 
Cum arată sectoarele de viitor propuse în SNC 2015-2020? 
Cele 11 sectoare economice cu potențial competitiv propuse în strategie sunt: turism si ecoturism, textile si 
pielarie, lemn si mobila, construcții (introdus in august 2018), industrii creative, industria auto si componente, 
tehnologia informatiei si comunicatiilor, procesarea alimentelor si bauturilor, sanatate si produse farmaceutice, 
energie si management de mediu; bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit, acvacultura), biofarmaceutica 
si biotehnologii.  
 
Ce este de făcut? 
 Asociația INACO – Inițiativa pentru Competititivtate are în implementare proiectul "Politici publice 
alternative pentru dezvoltare locală competitivă“, (Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188), cofinanțat din Fondul 
Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde 
comune alternative în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu 
accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordantă cu Strategia pentru consolidarea 
administrației publice 2014 - 2020 (SCAP), pe o perioadă de 14 luni.  
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Problema centrală abordată în cadrul obiectivului general se referă la gradul redus de competitivitate al 
administrațiilor publice locale și al partenerilor locali de a formula și promova alternative la Strategia Națională 
pentru Competitivitate 2014-2020, lipsindu-le instrumentele necesare pentru realizarea acestui lucru. 
 

Asociația INACO propune de comun acord cu beneficiarii direcți ai proiectului anterior menționat, 
crearea GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ (GIL) PENTRU ECONOMIA VIITORULUI (GILEV) pentru a revizui 
strategiile economice şi sociale ale României în vederea elaborării bugetelor locale într-un mod participativ, 
în urma analizei atente a noilor provocări cu care ne confruntăm.  

GILEV ar trebui prezidat de către Președintele sau Premierul României. Rezultatele GILEV ar trebui 
publicate în anul 2020 într-un raport sintetic care să includă recomandările şi planul de acţiuni pentru a pregăti 
România pentru Economia Viitorului. Un moment cheie de reconstrucție prilejuit de aniversarea Centenarului. 

Membrii GILEV ar trebui atrași din diverse domenii, inclusiv din guvern, sectorul privat, sindicate, mediul 
academic/universitar, toate partidele politice, organizaţii ne-guvernamentale etc. astfel încât rezultatele GILEV 
să se bazeze pe contribuţiile şi ideile a peste 10.000 de persoane. 

 
Recomandările cheie ar trebui să ţintească progrese importante în ceea ce privește cultivarea unui popor 

cu înaltă calificare, creșterea unei economii româneşti competitive la nivel european, chiar global, şi inovatoare. 
Lumea de azi este foarte diferită de începutul deceniului. Au apărut evenimente neașteptate, suprapuse cu 
schimbări structurale pe termen mai lung: 

 
• În primul rând, creșterea globală va fi mai mică decât în deceniul trecut. 
• În al doilea rând, suntem într-o epocă de schimbări tehnologice rapide, iar lanțurile de valori globale și 

modelele de producție se schimbă rapid. 
• În al treilea rând, incertitudinea politică a crescut, în timp ce partidele politice răspund neliniștilor unor 

segmente ale populației într-o manieră, adeseori, populistă şi protecţionistă, fără viziune pe termen lung. 
Toate acestea sunt schimbări semnificative, în plină desfăşurare. Trebuie să fim pregătiți să facem față 

acestor schimbări tehnologice și noilor incertitudini. 
 
Există multe oportunități pentru noi de a inova, de a ne valorifica resursele şi a ne dezvolta abilitățile, de 

a rămâne deschişi și conectați, cu scopul de a da o şansă reală copiilor, tinerilor şi generaţiilor actuale, cu scopul 
de a deveni cu adevărat relevanți în Europa şi în lume. Vedem, de asemenea, potențialul puternic de creştere al 
multor piețe ale lumii la care producătorii şi exportatorii români s-ar putea conecta. 

 
Viziunea INACO este ca noi, generaţia actuală, să fim pionierii generației următoare, pornind cu câteva 

strategii și acțiuni care vor maximiza șansele de succes ale României: 
- Elaborarea bugetelor locale intr-un mod participativ; 
- Pregatirea economiilor locale pentru viitor; 
- Pregatirea Autoritatilor publice locale pentru revolutia 4.0; 
- Digitalizarea administratiei publice locale;  

 
ROMÂNIA EUROPEANĂ, UNITĂ şi LIBERĂ. În primul rând, România ar trebui să-şi aprofundeze și să-şi 

diversifice conexiunile internaționale, să continue să sprijine piețele libere și deschise. 
 
ROMÂNIA EDUCATĂ și TALENTATĂ. În al doilea rând, ne vom dezvolta abilităţile necesare în Economia 

Viitorului și vom sprijini utilizarea şi achiziția expertizelor înalte. 
 
ROMÂNIA COMPETITIVĂ. În al treilea rând, trebuie să dezvoltăm şi să consolidăm capacitățile 

întreprinderilor, astfel încât companiile noastre să fie inovatoare și competitive. 
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ROMÂNIA DIGITALĂ. În al patrulea rând, trebuie să dezvoltăm capacități digitale puternice și să sprijinim 
adoptarea pe scară largă a tehnologiilor noi în toate sectoarele economiei. 

 
Pentru a sprijini aceste patru strategii, trebuie: 
a. să investim în infrastructura fizică și socială din România; 
b. să ne asigurăm că executarea acestor strategii se face într-un mod integrat, prin hărțile de 

transformare a industriei, în funcţie de nevoile și posibilitățile specifice fiecărei industrii şi regiuni. 
c. să colaborăm pentru a permite inovarea, creșterea durabilă a salariilor și o carieră semnificativă 

aici, în România, pentru a ne reinventa şi pentru a putea profita de noile oportunități tehnologice. 
 
GILEV ar trebui să se bazeze pe cinci subgrupe de lucru pentru a revizui și a face recomandări în 

următoarele domenii cheie: 

1. Locuri de muncă și abilități viitoare – va examina tendințele, inclusiv cele demografice și tehnologice locale, 
care vor afecta locurile de muncă și cerințele viitorului și vor recomanda modalitățile de pregătire a noilor 
generaţii (co-prezidat de Inspectoratul Școlar Județean, AJOFM şi reprezentanți ai sindicatelor locale și ONG-uri). 

2. Capacități locale corporative adaptate economiei viitorului – care să le permită utilizarea tehnologiilor noi, 
precum și noi modele de afaceri și parteneriate pentru a crea valoare (co-prezidat de președintele Consiliu 
Județean și președintele CCIR județean – asociații patronale locale reprezentative). 

3. Industrii și piețe cu potenţial de creștere viitoare – va lua în considerare tendințele mezoeconomice (nivel 
regional) și tehnologice, avantajele comparative locale în industriile și piețele atractive în economia viitorului. 
Acesta va identifica clusterele prioritare și va recomanda strategii de creștere a acestora (co-prezidat de prefect 
și cel mai reprezentantiv patronat local). 

4. Viitorul conectivității – va studia modul în care județul/regiunea poate rămâne bine conectată ca un centru 
cheie competitiv în viitoarea economie europeană, luând în considerare noile tendințe ale revoluției digitale 4.0 
și 5.0 (co-prezidat de specialist din învătământ de profil – (după caz) universitar și reprezentanți ai patronatului 
local din domeniul tehnologiei informațiilor, dacă este posibil un reprezentant al ANIS). 

5. Viitorul orașului şi satului românesc – identifică noi oportunități de creștere urbană și rurală prin consolidarea 
infrastructurii sale, depășirea constrângerilor resurselor și asigurarea unui mediu dinamic (co-prezidat de 
reprezentanți locali ai AMR-AOR şi ACOR). 

 
 
Credem că această propunere poate fi finisată, îmbunătățită, dar mai ales că sunt necesare consensul și 

cooperarea noastră, iar autoritatea academică, civică, a partidelor politice și a instituţiei guvernamentale sunt 
necesare pentru demersul nostru dedicat creșterii competitivității economice şi sociale în România. Am transmis 
această propunere și partidelor politice, și Guvernului în luna august. Alte țări au făcut-o deja. Am pornit de la 
cele mai bune practici mondiale în domeniu, fără a reinventa apa caldă. INACO atrage semnalul scurt și la obiect: 
ca să fii competitiv trebuie să înțelegi perspectiva lumii de mâine, să te cunoști pe tine însăți ca putere economică 
reală și potențială, dar apoi  să aduci un plus de creativitate față de ceilalți prin acțiuni asumate colectiv și 
colaborativ. 
 
Chiar dacă nu mai este mult până în 2020, o abordare "smart", macroeficientă pentru îndeplinirea indicatorilor 
strategiei de competitivitate este de folos pe termen lung. Nerealizările care vor marca finalul perioadei de 
aplicare se vor croniciza și vor încetini economia românească și după anul 2020. O abordare eficientă, aplicată 
coordonat trebuie așadar începută.  
 

OPINIILE ȘI SUGESTIILE DVS. CONTEAZĂ PENTRU FUNDAMENTAREA DEMERSULUI NOSTRU, AȘADAR LE 
AȘTEPTĂM CU MARE INTERES, MAI JOS: 
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Varianta 1:  
 
Sunt de acord și susțin propunerea Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, de inițiere a GLEV 
 
 
Semnătura și data 
 
 
 
 
 
Varianta 2: 
 
Opinia/ 
Propunerea mea alternativă la inițiativa Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate este: 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ........ 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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“Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”

Apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde 
comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate 

către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP 

Competența face diferența! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



PROIECT CÂȘTIGĂTOR DE FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ

Competența face diferența! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Obiectivul general al proiectului

ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, în calitate de beneficiar a început la data de 03.07.2018
implementarea proiectului "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă“, (Cod SIPOCA 246/cod
My SMIS 113188), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020, conform contractului de finanțare nr.: 166/03.07.2018.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune
alternative în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe
modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației
publice 2014 - 2020 (SCAP), pe o perioadă de 14 luni (iulie 2018 – septembrie 2019).

Problema centrală abordată în cadrul obiectivului general se referă la gradul redus de competitivitate al

administrațiilor publice locale și al partenerilor locali de a formula și promova alternative la Strategia Națională

pentru Competitivitate 2014-2020, lipsindu-le instrumentele necesare pentru realizarea acestui lucru.



Obiective specifice ale proiectului

• OS 1. Creșterea gradului de monitorizare și evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei metodologii și a unui

raport de evaluare a politicilor publice care cuprinde și un set de indicatori de monitorizare a acestora, în

domeniul competitivității economice cu accent pe modalitățile de constituire a bugetelor locale prin metoda

participativă.

• OS2. Îmbunătățirea, stimularea și consolidarea dialogului social și a interacțiunii între ONG-uri, sindicate și autorități

publice cu competențe în domeniul economic - în conformitate cu statutul acestora, prin organizarea unui număr de

8 workshopuri regionale, în vederea creșterii implicării acestora în formularea și îmbunătățirea politicilor publice de

interes.



Obiective specifice ale proiectului

• OS 3. Creșterea capacității a 16 ONG-uri de profil și a unui număr de 8 parteneri sociali, de a se implica în formularea și

promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul economic, prin organizarea de

instruiri în politici publice, bugete locale, lobby și advocacy, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă și responsabilitate

socială.

• OS 4. Dezvoltarea capacității a 48 de persoane – angajați și voluntari din ONG-uri și sindicate, în formularea de

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern prin instruire specifică.

• OS 5. Sporirea vizibilității și promovarea politicii publice alternative la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-

2020 în rândul a cel puțin 10 autorități și instituții publice locale și centrale (altele decât cele incluse în proiect) și a cel

puțin 10.000 cetățeni, în vederea conștientizării importanței constituirii de bugete locale prin metoda participativă,

precum și în vederea adoptării cadrului legislativ propus, prin intermediul unei campanii de advocacy și a diseminării

materialelor realizate în cadrul proiectului.



Grupul țintă

Ø 42 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice (personal de conducere și de execuție);
Ø 32 reprezentanți ai ONG-urilor;
Ø 16 reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Toți cei 90 de membri ai GT-ului vor beneficia de servicii de informare și vor participa la procesul consultărilor publice
privind Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) organizate sub forma a 8 workshopuri tematice
organizate în cadrul proiectului. Scopul workshop-urilor va fi acela de a evidenția puncte de vedere cu privire la SNC
2015-2020: de a colecta opinii asupra problemelor generate de forma actuală a strategiei, dar și de a identifica soluții.

Din cei 90 de membri ai GT-ului se va determina participarea unui număr de 48 de persoane la sesiuni de instruire (8) în
domeniul: politici publice (procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice), bugete locale (modul de
construire a bugetelor locale si importanta acestora in procesul de imbunatatire a Strategiilor de Dezvoltare Locala) si
teme orizontale (Egalitate de sanse; Dezvoltarea durabila; responsabilitate socială corporativă), astfel: 32 reprezentanți
ai ONG-urilor și 16 reprezentanti ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Din cei 48 de participanți la sesiunile de instruire se va determina participarea activă a unui număr de 16 membri la
campania de advocacy. În această manieră, aceștia își vor dezvolta abilitățile profesionale pentru influențarea deciziilor
publice și vor contribui implicit la creșterea capacității instituțiilor din care provin să propună politici publice alternative.



Calendarul Workshop-urilor regional tematice și Sesiunilor de instruire



Rezultate scontate

1. Rezultat program 10 - Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi
promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; Rezultat proiect 1- management eficient
al proiectului; raportări realizate în cadrul proiectului; 1 evidență clară și distinctă a cheltuielilor efectuate; măsuri de
informare și publicitate respectate și implementate; proceduri de achiziții efectuate conform legislației în vigoare;

2. Rezultat program 10 - Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi
promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; Rezultat proiect 2 – Instrumente
independente de evaluare a politicilor publice existente in domeniul competitivitatii economice (1 metodologie de
evaluare a setului de politici publice în domeniul competitivității economice și un raport de evaluare a politicilor
publice în domeniul competitivității economice, în mod specific al bugetelor locale);

3. Rezultat program 10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi
promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; - Rezultat proiect 3- Personal din ONG-uri
şi parteneri sociali informați cu privire la politicile publice în domeniul competitivității economice (32 reprezentanți
ONG-uri și 16 reprezentanți parteneri sociali, 42 reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice) în cadrul celor 8
workshopuri de prezentare regionale;



Rezultate scontate

4. Rezultat program 10 – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi
promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern; - Rezultat proiect 4 – Personal din ONG-uri
şi parteneri sociali (32 reprezentanți ONG-uri și 16 reprezentanți parteneri sociali) instruiţi în domeniile următoare:
parcursul formulării unei politici publice, bugete locale, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă,
responsabilitate socială;

5. Rezultat program 11 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate; - Rezultat
proiect 5 - politică publică alternativă în domeniul „competitivității economice” elaborată și acceptată;

6. Rezultat program 11 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate; - Rezultat
proiect 6 - politică publică alternativă în domeniul „competitivității economice” promovată.



Indicatorii proiectului

Personal din ONG-uri și parteneri sociali care
participă la activități de formare

Nr. 48



Grupuri de Inițiativă Locală pentru Economia Viitorului (GILEV)

• Rolul GILEV: formă de parteneriat care reunește reprezentanți ai sectoarelor public-privat de la nivel local,

format din: reprezentanți ai APL-urilor, ai societății civile și academice/universitare, ai sectoarelor private

locale, reprezentanții Comisiilor de Dialog Social, partenerilor sociali – sindicate/patronate, partidelor

politice, organizaţiilor nonguvernamentale;

• Scopul GILEV: elaborarea de propuneri de politici publice locale alternative, conectate la economia

viitorului care să fie integrate în bugetele locale participative;

• Obiectivul GILEV: viziune locală integrativă, bazată pe experiențele participanților și pe aplicarea de soluții

inovatoare de interes local, corelate cu principalele tendințe tehnologice ale economiei viitorului.



Structura GILEV pe 5 subgrupe de lucru

1. Locuri de muncă și abilități viitoare – va examina tendințele, inclusiv cele demografice și tehnologice locale, care vor
afecta locurile de muncă și cerințele viitorului și vor recomanda modalitățile de pregătire a noilor generaţii (co-prezidat de
Inspectoratul Școlar Județean, AJOFM şi reprezentanți ai sindicatelor locale și ONG-uri).

2. Capacități locale corporative adaptate economiei viitorului – care să le permită utilizarea tehnologiilor noi, precum și
noi modele de afaceri și parteneriate pentru a crea valoare (co-prezidat de președintele Consiliu Județean și președintele
CCIR județean – asociații patronale locale reprezentative).

3. Industrii și piețe cu potenţial de creștere viitoare – va lua în considerare tendințele mezoeconomice (nivel regional) și
tehnologice, avantajele comparative locale în industriile și piețele atractive în economia viitorului. Acesta va identifica
clusterele prioritare și va recomanda strategii de creștere a acestora (co-prezidat de prefect și cel mai reprezentantiv
patronat local).

4. Viitorul conectivității – va studia modul în care județul/regiunea poate rămâne bine conectată ca un centru cheie
competitiv în viitoarea economie europeană, luând în considerare noile tendințe ale revoluției digitale 4.0 și 5.0 (co-
prezidat de specialist din învătământ de profil – (după caz) universitar și reprezentanți ai patronatului local din domeniul
tehnologiei informațiilor, dacă este posibil un reprezentant al ANIS).

5. Viitorul orașului şi satului românesc – identifică noi oportunități de creștere urbană și rurală prin consolidarea
infrastructurii sale, depășirea constrângerilor resurselor și asigurarea unui mediu dinamic (co-prezidat de reprezentanți
locali ai AMR-AOR şi ACOR).



Persoane de contact

Experți gestionare grup țintă:

Cristian Anton, telefon: 0748 299 563 – Regiunea de dezvoltare SUD Muntenia (Călărași*) și București-Ilfov

Anca Tamaș, telefon: 0744 427 049 – Regiunea de dezvoltare NORD – VEST (Cluj*) si CENTRU (Alba-Iulia*)

Ramona Rădulescu, telefon: 0737 379 796 – Regiunea de dezvoltare SUD – VEST Oltenia (Craiova*) și VEST
(Timișoara*)

Lucian Chițulescu, telefon: 0734 232 161 – Regiunea de dezvoltare NORD – EST (Piatra Neamț*) și SUD – EST
(Brăila*)

Adresa de e-mail la care experții gestionare grup țintă pot fi contactați: proiect.poca1.1@gmail.com

Manager de proiect:

Andreea Maria Paul, telefon: 0722 637 140, e-mail: andreea.paul@inaco.ro

Site de prezentare proiect: www.inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/

mailto:proiect.poca1.1@gmail.com
mailto:andreea.paul@inaco.ro
http://www.inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/


“Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”

Vă mulțumim pentru interesul manifestat implementării proiectului 
nostru în sprijinul dezvoltării locale competitive.

Întrebări și răspunsuri?

Competența face diferența! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


