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Introducere

Introduction

Anul 2004 fost de o importanţă deosebită în
dezvoltarea Centrului pentru Politici Publice
(CENPO). Printre principalele realizări
amintim:

The year 2004 was of great importance for
the development of the Public Policy Centre.
Among the main achievements of last year
we highlight:



organizarea primul eveniment cu
participare internaţională cu invitaţi
provenind din 14 ţări;



the organising of the first major
international event with participants from
14 countries;



realizarea şi publicarea primului volum
de articole cuprinzând cercetări pe
subiectul migrării forţei de muncă;



the publishing of a volume of articles
with research papers on the topic of
labour migration;



elaborarea de două cercetări proprii pe
subiectul migrării forţei de muncă;



carrying out two research on the topic of
labour migration in Romania;



crearea site-ului CENPO;



setting up the web-page of CENPO;



organizarea programului de internship
pentru studenţi; şi



developing an internship programme for
students; and,



dezvoltarea de parteneriate cu o serie
de instituţii şi organizaţii din ţară şi
străinătate.



developing a series of partnerships with
domestic, foreign and international
organisations.

Pe această cale dorim să mulţumim
membrilor asociaţiei noastre, a voluntarilor,
internilor şi a prietenilor noştri pentru
eforturile deosebite depuse pentru
dezvoltarea organizaţiei. De asemenea
mulţumim partenerilor şi finanţatorilor noştri
pentru încrederea şi suportul acordat. În
mod special mulţumim Fundaţiei pentru o
Societate Deschisă pentru încrederea şi
aportul acordat pentru realizarea visului şi
programelor organizaţiei noaste.

We would like to thank our members,
volunteers, interns and friends for their
efforts to making all these possible. We
would also like to thank our partner
organisations for their trust and openness to
collaboration. We would like to extend our
gratitude to the funders who supported our
initiatives, especially to the Open Society
Foundation.

,

Multumim/ Thank you,
Daniel Pop
Executive Director
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Istoric

Background

Centrul pentru Politici Publice (CENPO) a
fost iniţial conceput ca un program al
Fundaţiei pentru o Societate Deschisă
România, lansat în anul 1998, ca parte a
programelor de reformă a administraţiei
publice din România. Însă după o perioadă
de 2 ani de activitate, programul a fost
finalizat. În anul 2003, CENPO a fost
relansat şi înregistrat ca o asociaţie
neguvernamentală non-profit independentă.
Misiunea centrului este îmbunătăţirea
procesului de politic publice prin
desfăşurarea de activităţi de cercetare,
îmbunătăţirea fluxului informaţional, precum
şi contribuirea la formarea unor dezbateri
publice.
În vederea realizării scopului principal,
asociaţia şi-a propus următoarele obiective:
 susţinerea organelor abilitate în
elaborarea unui cadru legislativ propice
participării în dezvoltarea politicilor
publice de către cetăţenii ţării,
 susţinerea programelor naţionale de
formare a specialiştilor şi crearea cadrului
propice stimulării rămânerii acestora în
ţară;
 promovarea şi sprijinirea, a transferului de
cunoştinţe, informaţii şi experienţe
referitoare la procesul de dezvoltare a
politicilor publice;
 promovarea cercetărilor ştiinţifice în
domeniile aferente diferitelor sfere ale
politicilor publice, stimularea creativităţii şi
a inovaţiilor in sectorul public;
 sprijinirea dezvoltării de parteneriate între
diferitele sectoare ale societăţii.

The Public Policy Centre (CENPO) was
established in 1998 as a program of the
Open Society Foundation, Romania, and
functioned as a non-registered independent
think thank. The program was discontinued
in 2000. Based on a decision made by the
Board of the Open Society Foundation
Romania in 2003, the Centre was relaunched as an independent, non-profit,
non-partisan organization.
The mission of the Public Policy Centre
is to contribute to the improvement of public
policy by conducting independent research,
enhancing the information flow, and
facilitating policy debate among various
policy stakeholders.
To achieve this mission, the Centre has
set the following objectives:
 to support public institutions in
developing actions encouraging direct
citizen participation in policy-making;







întărirea colaborării dintre sectorul civil
român şi cel internaţional.



to promote policy relevant research and
analysis on various policy issues and
stimulate innovation in the public sector;



to initiate, develop and facilitate
partnerships for the improvement of
policy practice;
to enhance domestic and international
collaboration of the civic sector.
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to participate to national programs to
train highly skilled professionals and the
development of a framework reducing
brain drain;
to promote and support the transfer of
information, know-how and expertise
regarding the policy making process;

Activităţile noastre

Our activities

Prin activitatea sa, Centrul pentru Politici
Publice are în vedere elaborarea şi punerea
în aplicare a politicilor publice în România.
Centrul îşi desfăşoară activitatea în cinci
direcţii majore: iniţierea, proiectarea,
punerea în aplicare şi evaluarea politicilor
publice, precum şi training-ul din domeniul
politicilor publice. Totodată, CENPO acordă
un rol fundamental creării şi dezvoltării de
legături cu mediul academic, cu instituţiile şi
organizaţiile activând în acelaşi domeniu, cu
structurile administraţiei publice şi instanţele
decidente din domeniu.
Activităţile şi mijloacele de acţiune
pentru realizarea scopului şi a obiectivelor
sunt:
 sprijinirea realizării unei reţele tip “think
tank” în diferitele domenii ale politicilor
publice;
 afilierea la alte organisme naţionale şi
internaţionale similare;
 iniţierea şi derularea de proiecte pentru
informarea şi implicarea cetăţenilor ţării
în procesul de politici publice;
 oferirea de sprijin pentru cercetări şi a
acţiunilor asociaţiei prin toate mijloacele
mass-media, editarea, tipărirea şi
difuzarea de cărţi, reviste, rapoarte,
monografii, recomandări, studii şi alte
tipuri de publicaţii şi lucrări de
specialitate;
 formarea şi întreţinerea unui centru de
documentare, informare şi difuzare a
produselor program care sunt în
legătură cu scopul asociaţiei;
 constituirea şi acordarea singură sau în
colaborare cu alte organizaţii de premii,
burse şi stimulente pentru realizări
deosebite care sunt în legătură cu
scopul asociaţiei;

Through its activities the Public Policy
Centre seeks to contribute to the
development and implementation of various
public policies in Romania. The centre
undertakes activities in five areas: the
initiation of public initiatives, analysis of
policy alternatives, implementation of public
policies, evaluation of policy measures and
training in conducting policy relevant
research. CENPO also seeks to develop
strong ties and working relationships with
academia, think tanks working on similar
issues, private firms and the public sector.
The means to achieve the proposed
objectives of the organisation include:
 support for the development of think
tank type networks in different fields of
policy making;
 joining national and international
initiates similar to the ours;
 the development and implementation of
projects to inform and involve citizens in
the public policy making process;
 research and dissemination of activities
undertaken at the Centre by publishing
policy reports, policy recommendations,
policy briefs, various studies and other
type of dissemination;
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setting up and maintaining a
documentation centre to disseminate
the products of the Centre;



setting up in partnership or individually
of research prizes and scholarships for
achievements in the fields relevant for
the scope of CENPO;

Programmes

Proiecte

Open Society Foundation Fellow

OSF Fellow

The „OSF Fellows” programme of the Open
Society Foundation seeks to make use of
the knowledge of Romanian with graduate
degrees from abroad to promote open
society in Romania. To re-launch of CENPO
the Civitas Foundation applied and obtained
a fellowship from the Open Society
Foundation. This allowed hiring a person on
a full time based to lead the Centre.
The project period is July 2003–June
2005, and the total budget is 14 400 USD, of
which 10 800 is contribution of the Open
Society Foundation and 3 600 USD is
Civitas Foundation contribution.
The main achievements of the projects,
as of now, are:
 setting up and ensuring the running of
the Public Policy centre;
 starting and managing of programmes
at the Public Policy Centre;
 developing
first
national
and
international partnership programmes;
 providing expertise to the Civitas
Foundation for the developing of public
policy relevant programmes.

“OSF Fellows” îşi propune valorificarea
cunoştinţelor absolvenţilor cu studii în
străinătate în scopul promovării societăţii
deschise în România. Obţinând un astfel de
fellowship, Fundaţia Civitas a angajat un
absolvent de masterat în domeniul politicilor
publice, în vederea relansării Centrului
pentru Politici Publice.
Perioada de derulare a proiectului este
iulie 2003–iunie 2005. Bugetul total al
proiectului este de 14 400 USD, din care 10
800 USD sunt contribuţia Fundaţiei pentru o
Societate Deschisă, iar 3 600 USD sunt
contribuţia Fundaţiei Civitas.
Principalele rezultate, până în prezent,
ale proiectului includ:
 înfiinţarea şi lansarea Centrul pentru
Politici Publice;
 iniţierea şi derularea primelor programe
ale Centrului pentru Politici Publice;
 dezvoltarea primelor participări în
parteneriate naţionale şi internaţionale;
 oferirea de expertiză OSF Fellow pentru
Fundaţia Civitas în dezvoltarea de
programe în domeniul politicilor publice;
.
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Seminar

International Seminar on

Internaţional de
Migrare a Forţei de Muncă în
Europa Centrală şi de Est

Labour Migration in Central
and Eastern Europe

Scopul proiectului iniţiat şi implementat de
CENPO a fost o mai bună înţelegere a
efectelor pe care migrarea forţei de muncă o
are asupra posibilităţilor de dezvoltare
a regiunilor sursă.
Pentru realizarea
acestui obiectiv am
invitat
printr-un
„open
call
for
papers” cercetătorii
pe domeniul migrării forţei de muncă
din regiunea Europei Centrale şi de Est să
îşi prezinte cercetările pe acest subiect. Prin
prezentarea acestor cercetări am dorit să
atragem atenţia asupra proceselor complexe
de migrare a forţei de muncă, a diferitelor
tipuri de migrare şi a efectelor migraţiei forţei
de muncă asupra contextului social şi politic
local.
Proiectul, finanţat de Fundaţia pentru o
Societate Deschisă prin programul East East
Partnership Beyond Borders în valoare de 12
545 USD.
Seminarul a fost derulat la Cluj Napoca,
între 15–19 iulie 2004. Principalele rezultate
ale proiectului includ:
-

organizarea unui seminar internaţional
cu participarea a 35 de cercetători, din
14 ţări;

-

colectarea a 24 de articole din 17 ţări pe
tema migrării forţei de muncă;

-

editarea unui volum de articole cu
lucrările prezentate la seminar în 300 de
exemplare.

The goal of the project initiated by CENPO
was to help improve our knowledge on the
impact of migration patterns in Central and
Eastern Europe on the source regions of
migration. In order to achieve this aim we
invited, through and open call for papers a
number of 35 researchers from 14 different
countries to present their findings on this
subject matter.
The project was financed by the Open
society Foundation’s East East Partnership
Beyond Borders programme. The budget of
the project was 12 545 USD.
The seminar was held at Cluj Napoca
between 15–19 July, 2004. The main results
of the project include:
- the organising an international seminar
with 35 participants from 14 countries;
- the collecting of 24 articles from 17
countries;
- the editing and publishing of a volume
with articles presented at the seminar in
300 copies.
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Approaches to Measuring

Metode de Măsurare a

Capacity and CapacityBuilding for Policy-Research

Capacităţii de Cercetare
relevante pentru procesul de
politici publice

The goal of the research was to elaborate a
background study for the “Bridging
Research and Policy”, programme financed
by the Global Development Network. The
goal of the paper was to conduct a literature
review of the various methods of measuring
research capacity and policy research
capacity building actions.
We worked at the elaboration of the
study in partnership with the Center for
Policy Studies, from the Central European
University. The research was carried out
between January–July 2004. The total
budget of the project was 10 000 USD.

Scopul cercetării, care face parte din
programul “Bridging Research and Policy”,
finanţat de Global Development Network, a
fost elaborarea unui studiu pe tema
instrumentelor de măsurare a dezvoltării
capacităţii de cercetare relevante pentru
domeniul politicilor publice.
Proiectul a fost iniţiat de Center for
Policy Studies din cadrul Universităţii
Central Europene, iar Centrul pentru Politici
Publice a fost partener în implementarea
proiectului. Activităţile sub-contractate
pentru CENPO au fost derulate în perioada
ianuarie–iulie 2004, rezultatul principal fiind
studiul intitulat “Approaches to Measuring
Capacity and Capacity-Building for PolicyResearch”. Bugetul proiectului a fost de 10
000 USD.
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Agent de Dezvoltare Locală

Local Development Agent
(LDA)

(ADL)
Scopul general al proiectului, iniţiat de un
consorţiu format de Centrul de Asistenţă
Rurală, Agenţia pentru Dezvoltarea
Economică a Judeţului Timiş, Fundaţia
Civitas, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Universitatea Babeş-Bolyai, şi Centrul
pentru Politici Publice, este promovarea
funcţiei de agent de dezvoltare locală la
nivelul administraţiei publice locale în
special din România, dar nu numai, în
vederea susţinerii proceselor de dezvoltare
locală.
Perioada de derulare a proiectului este
iulie 2004–iunie 2006, la Cluj Napoca şi
Timişoara. Rolul Centrului pentru Politici
Publice este colaborarea la elaborarea
recomandării de implementare a funcţiei de
facilitator comunitar.
Rezultatul aşteptat al proiectului este
adoptarea funcţiei de agent de dezvoltare
locală în structurile administraţiei locale din
România.
Bugetul total al proiectului finanţat de
Local Government Initiative şi de German
Marschall Fund of the United States este de
160 000 USD.

The general goal of the project is to
contribute to the development of Romanian
rural areas by promoting the adoption of the
local development agent function at national
level. The project is implemented by a
consortium, which is formed by the Center
for Rural Assistance (CAR) and Civitas
Foundation for Civil Society, having as
partners the Agency for Economic
Development of Timis County, Public Policy
Centre (CENPO), Faculty of Political and
Administrative Sciences of Babes Bolyai
University, Cluj.
The project period is implemented in Cluj
Napoca and Timisoara, between July 2004–
June 2006. The role of CENPO in the
project consists in the professional coordination of the policy recommendations
regarding the implementation of the local
development agent function.
The expect result of the project consists
in the adopting of the local development
function in the Romanian local public
administration.
The project is supported by the Local
Government Initiative and the German
Marschall Fund of the United States. The
total budget of the project is 160 000 USD.
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