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COMUNICAT 
 

în urma conferinței de presă privind lansarea proiectului  
”Dezvoltarea capacității sectorului ONG de formulare a politicilor publice în vederea 

optimizării procesului de implementare a Programelor Operaționale finanțate prin fondurile 
europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020” (cod SIPOCA/MYSMIS2014: 161/111446) 

 

Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (A.C.R.A.F.E.) a 
organizat în data de 3 octombrie 2018, la Hotel Sheraton București, începând cu ora 11:00, conferința 
pentru lansarea și promovarea proiectului „Dezvoltarea capacității sectorului ONG de formulare 
a politicilor publice în vederea optimizării procesului de implementare a Programelor 
Operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020”. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, 
din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă, Axa 
Prioritară 1 Administrație publică și sistem 
judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1. 
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate 
către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță 
cu SCAP. 

La eveniment a participat dna Oana-Elena Pintilei 
– Secretar de Stat în cadrul Secretariatului 
General al Guvernului,  reprezentanți ai instituțiilor implicate în procesul de coordonare, gestionare și 
control al fondurilor ESI 2014-2020 (Ministerul Fondurilor Europene – AM POCU, AM POAT și AM POIM;  
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – OIPSI; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- AM PNDR; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – ADR Sud Muntenia), Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici, Camera de Comerț și Industrie a României, reprezentanți ai 

instituțiilor bancare și ai ONG-urilor cu activitate 
relevantă în domeniu și nu în ultimul rând 
reprezentanți ai membrilor ACRAFE. 

În cadrul acestui eveniment a fost făcută o 
prezentare generală a proiectului - a obiectivelor 
asumate și a activităților ce urmează a fi 
desfășurate în vederea atingerii rezultatelor - și au 
fost discutate aspecte cu privire la planificarea 

activităților proiectului – propuneri concrete de 
colaborare și implicare activă a invitaților în 
activitățile proiectului (organizarea și planificarea 
Grupurilor de Lucru Tematice, a întâlnirilor 
consultative tripartite regionale, precum și a 
conferințelor regionale ce vor fi organizate pentru 
diseminarea și promovarea propunerii de politică 
publică alternativă elaborată. 

 


