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CENPO	este	o	asociaţ ie	neguvernamentală	non-profit
independentă,	înfiinţată	în	2003,	al	cărui	scop	principal	este
să	contribuie	la	formarea	unor	dezbateri	publice	legate	de
principalele	polit ici	publice	din	ţară	şi	Uniunea
Europeană.Misiunea	Centrului	pentru	Polit ici	Publice	este	de	a
contribui	la	îmbunãtãţirea	procesului	de	realizare	a	polit icilor
publice	prin	intermediul	iniţ ierii	unor	cercetãri	independente,
al	intensificãrii	mecanismului	informaţional	şi	al	facilitãrii
dezbaterilor	între	diferiţ i	actori	ai	scenei	publice.

Ce	ne	recomandă?

>100	de	organizaț ii	partenere

Parteneriate
stabile

proiecte	sprijinite	a	2-a	oară

80%

validarea	rambursărilor

98,91%

10 ani
Experiență în mediul ONG din
Europa, numeroase proiecte
care conduc la creșterea
transparenței decizionale,
dialog real între diverși actori
din comunitate și soluționarea
problemelor locale

DIRECȚII,	PROGRAME

Formare	(cursuri	CENPO) Ref ormă	administ rat ivă Cercetare
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Promovarea	transparenţei
decizionale	și	reformă
administrativă

CENPO	a	colaborat	cu	Consiliile	Județene	ale	județelor	Mureș
și	Bihor	în	decursul	a	2	ani;	a	creat	un	model	de	raport	care	a
fost	ulterior	adoptat	de	consilierii	județeni.	Rezultatul
principal	al	colaborării	a	fost	adoptarea	și	ut ilizarea	acelui
model	de	raport,	ceea	ce	a	condus	la	creșterea	cu	X	%	a
rapoartelor	de	activitate	depuse	și	a	calității	acestora.	

Recomandări	de	politici	publice

În	cei	10	ani	de	activitate,	Centrul	pentru	Polit ici	Publice	a
formulat	și	a	susținut	formularea	de	recomandări	de	polit ici
publice	adresate	administrației	publice	locale,	județene	și
naționale	și	a	fost	implicat	în	dialogul	dintre	organizațiile	civice
și	inst ituțiile	europene.	Cele	mai	recente	recomandări	au	fost
(1)	Înființarea	unei	linii	de	finațare	a	organizațiilor	cu
rezultate	excepționale,(2)	Realizarea	unui	ghid	național
int itulat	"Excelență	în	dezvoltare",	(3)	Profesionalizarea
sistemului	de	recunoaștere	a	calității	organizațiilor	prin
cert ificarea	excelenței	acestora.

Consolidarea	societății	civile	și
inițiativelor	de	la	firul	ierbii
(Grassroots)

Org. Grassroots?
O inițiativă locală a comunității
creată în vederea adresării
nevoilor de dezvoltare și
soluționare a problemelor locale;
astfel de inițiative pot fi asociații
civice sub forma unor structuri
formale (ONG-uri) sau structuri
informale, cu caracter non-profit și
apolitic.

Proiectul	Grassroots	Europe	a	început	la	inițiat iva	Open
Society	Foundations	din	Budapesta	în	2011	şi	a	continuat	şi	în
2012,	respectiv	2013.	Rolul	Centrului	pentru	Polit ici	Publice	a
fost	coordonarea	activităţ ii	reţelei	Grassroots	România,
reţea	formată	din	peste	35	de	organizaţii	care	act ivează	în
domeniile	educaţie	şi	incluziune	socială.	Reţeaua	Grassroots
România	face	parte	dintr-o	reţea	europeană	din	8	ţări,
formată	în	total	din	peste	100	de	ONG-uri.																										
																																																																																									
																										Sprijinirea	activităţ ii	membrilor	reţelei	din
România	s-a	realizat	prin	mai	multe	metode:	crearea	de
oportunităţ i	de	dezvoltare	(cursuri	de	fundraising,	polit ici
publice	şi	planificare	strategică),	facilitarea	dialogului	cu
autorităţ i	locale	şi	alţ i	factori	interesaţi	de	problemele
abordate	de	ONG-urile	din	reţea	etc.																	Mai	multe
informaţii	despre	proiectul	Grassroots:																																
																																											www.grassrootsblog.eu

Harta	Rețelei	Grassroots	Europe

Întâlnirea	Națională	de	Planificare	a	Rețelei	Grassroots
România,	Cluj-Napoca,	februarie	2013

Consultare	a	cetățenilor	cu	privire	la	cetățenia	europeană	și
part iciparea	activă	-	Eveniment	organizat	cu	ocazia	Zilei
Uniunii	în	parteneriat	cu	Centrul	pentru	Dialog	European	și
Diplomație	Culturală	la	Cluj-Napoca,	9	Mai	2013

Masă	rotundă	în	Târnăveni,	jud.	Mureș	cu	tema	importanței
educației	incluzive	t impurii,	organizat	în	parteneriat	cu
Fundația	Buckner

178.545 EUR
Bugetul total al proiectelor dedicate formării și consolidării
Rețelei Grassroots din România în perioada 2011-2013

peste 50 evenimente
Număr de întâlniri, mese rotunde, evenimente locale și
naționale

3 conferințe internaționale
? (2011), ? (2012), Bruxelles, Comitetul Regiunilor (2013)

1 proiect - model
Proiectul Grassroots Europe a fost ales ca și model de
bună pract ică de către Comisia Europeană în anul 2012

1 expoziție de caricaturi
Expoziț ia a fost af ișată pe holurile inst ituț iilor Comisiei
Europene. Autor: Konczey Elemer

Training

Centrul	pentru	Polit ici	Publice	este	acreditat	de	către
Autoritatea	Națională	pentru	Calificări	(ANC,	fosta	CNFPA)	ca
furnizor	a	două	cursuri	de	formare	în	domeniul	polit icilor
publice	și	a	planificării	strategice.	Aceste	cursuri	s-au	adresat
atât	funcționarilor	din	inst ituțiile	publice,	cât	și	mediului
organizațiilor	neguvernamentale.	CENPO	a	subcontractat	prin
proiectele	derulate	alți	furnizori	de	formare	pentru	a
dezvolta	capacitatea	persoanelor	care	lucrează	în	organizații
non-guvernamentale	în	domenii	precum	Management	de
proiect,	Achiziții	Publice,	Comunicare	și	PR	etc.		

Fundraising Planif icare	St rategica Formator	de	f ormatori
Comunicare	si	PR	pent ru	sectorul... Management 	de	proiect

Achizit ii	publice Polit ici	Publice

11,970 ore de formare
Numar de ore de formare in cadrul cursurilor de
Polit ici Publice și Planif icare Strategică

214 persoane
Numar de persoane care au benef iciat de
cursuri de formare acreditate ANC (CNFPA) prin
proiectele CENPO

Cercetare

Publicații	de	referință

2011	-	"Rethinking	the	Quality	of	Life	in	Europe.	Approaching
the	current	state	of	wellbeing	in	Romania,	Croatia	and
Slovakia",	publicație	realizată	în	parteneriat	de	CENPO	(RO),
Network	of	Education	Policy	Centers	(NEPC)	(Croația)	și
Nadacia	Skola	Dokoran	(Wide	Open	School	Foundation)	(SK),
ISBN	978-973-8973-37-4

2011	-	"Wellbeing:	Aspects	and	Evaluation.	Overview	of	the
Literature",	publicație	realizată	în	parteneriat	de	CENPO
(RO),	Network	of	Education	Policy	Centers	(NEPC)	(Croația)	și
Nadacia	Skola	Dokoran	(Wide	Open	School	Foundation)	(SK),
ISBN	978-973-8973-38-1

2011,	Cluj-Napoca	-	"Dezvoltarea	indicatorilor	de	bunăstare
pentru	planificarea	strategiei	part icipative	a	UE	pentru	2020.
Sudiu	de	caz:	România",	Diana	Moraru,	Andrei	Mureșan,
Andreea	Suciu

ianuarie	2009	-	"Studiu	de	polit ici	privind	informarea
cetățenilor	despre	activitatea	aleșilor	locali",	C.	Stănuș,	A.	M.
Suciu,	D.	Pop,	ISBN	978-973-0-06261-8

iunie	2008	-	CENPO	Policy	Brief,	care	a	avut	ca	subiect
"Recomandări	privind	conținutul	rapoartelor	anuale	de
activitate	ale	aleșilor	locali"

Septembrie	2008	-	"Ghid	de	bune	practici	în	implementarea
polit icilor	locale",	publicație	editată	de	Centrul	de	Resurse
pentru	Diversitate	Etnoculturală	(Cluj-Napoca)	și	CENPO,
ISBN	978-973-7670-10-6

2008	-	"Decmocrație	locală	și	act ivitatea	consilierilor	județeni
din	România:	2004-2007",	Daniel	Pop,	Crist ina	Stănuș,	Oana
Stoian,	Ana	Maria	Suciu

2008	-	Traducere	"Cetățenii	ca	parteneri.	Manualul	OECD
privind	informarea,	consultarea	și	part iciparea	în	procesul	de
elaborare	a	polit icilor	publice"

Surse	de	finanțare

Finanțări	din	f onduri	publice

56.78%

Finanțări	din	f onduri	private

39.30%

Sprijin	din	partea	comunităț ii

3,91%

Buget 	total	f inanțări	2009-2013

1.936.373,50LEI


