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DEZVOLTARE STRATEGICĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI 
- Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România -  

  
 AGENDA ORIENTATIVA 

atelier de lucru  
„Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului 

- premisa dezvoltării serviciilor sociale”, 
Hotel Rina, Sinaia  28 IULIE 2014 

 
Luni 28 iulie 2014 

 

09.00 – 09.30 

Deschiderea seminarului 
- Cuvânt de deschidere – Vicepreşedintele FONPC – Ionuţ 

Jugureanu 
- Agenda zilei - Daniela Gheorghe Director executiv  FONPC 

09.30 – 11.00 

Rolul FONPC şi al ONG-urilor membre, în ameliorarea politicilor 
publice privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a 
dezvoltării serviciilor sociale în România din perspectiva autorităţilor 
publice centrale şi al organismelor internaţionale.  
 Influenţarea politicilor publice privind promovarea şi protecţia drepturilor 

copilului în domeniile:  social, educaţie, sănătate, justiţie, afaceri interne cu 
implicarea activă a FONPC şi a ONG-urilor în general – puncte tari şi 
perspective.  

 Rolul ONG-urilor în furnizarea de servicii pentru copil şi familie şi mecanisme de 
finanţare pentru organizaţiile neguvernamentale în alocările viitoare.  

 Utilizarea expertizei societăţii civile în procesul de luare a deciziilor, influenţarea 
şi dinamizarea procesului de consultare a societăţii civile; transparenţa în 
consultarea societăţii civile,  

 Perspective de colaborare între autorităţi centrale şi ONG-uri pentru 
îmbunăţirea politicilor publice privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului şi dezvoltarea serviciilor pentru copil şi familie. 

 
Moderator: Daniela Gheorghe, director executiv FONPC 
 
Intervenţii: 

- Dl. Bogdan Simion – Preşedinte Onorific FONPC  
- Dna. Simona Oproiu, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului (ANPDCA) 
- Dna Manuela Mândroviceanu,  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcția Generală Asistență 
Socială 

- Dna. Marinela Dinu, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice  

- Dna. Gianina Dimitrescu, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Egalitate 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

- Dl. Romulus-Nicolae Ungureanu, Ministerul de Interne director 
Agenţia Naţională Impotriva Traficului de Persoane  

- Ionel Oprea, Adj. Avocatul Poporului  
11.00 – 11.30                Pauză de cafea 
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11,30 – 13,00    

Mecanisme de cooperare între autorităţile publice locale şi FONPC/ 
ONG-uri membre pentru dezvoltarea de strategii, în vederea 
construirii unor politici publice şi dezvoltarea de servicii pentru copil 
şi familie la nivel local.   

- Mecanisme de cooperare pentru analiza şi harta nevoilor la nivel judeţean 
şi local.  

- Consultarea organizaţiilor neguvernamentale în elaborarea unor 
documente programatice importante: strategii, planuri de acţiune, 
planificare bugetară, harta resurselor etc.  

- Profesionalizarea parteneriatului public – privat şi asigurarea 
sustenabilităţii serviciilor furnizate de către ONG-uri prin fonduri publice.  

 
Moderator: Olivia Baciu, director executiv FPDL 
 
Intervenţii: 

- Dl. Sorin Chirilă, DGASPC Alba şi Asociaţia Directorilor de 
DGASPC 

- Dna Alina Chiorean, DGASPC Cluj 
- Dl. Lucian Bodor, DGASPC Bacau  
- Dna Mihaela Ungureanu, DGASPC Sector 3 
- Dna Anda Tarlea, DGASPC Sector 4 
- Dna. Stefana Zibileanu, D.A.P.S. Tulcea  
- Dna Adina Dumitru S.P.A.S Campina 

13.00 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 -16.00 
 
 
 
 
 
 

Adunare Generală FONPC 
 
Discutarea şi aprobarea documentelor 2013 
 Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate al FONPC pentru anul 2013 – 

director executiv; 
 Prezentarea raportului financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la 

31.12.2013 şi aprobarea bilanţului anual contabil pentru anul 2013 - Director 
executiv şi Expert contabil; 

 Prezentarea raportului comisiei de cenzori – director executiv 
 Aprobarea descărcării de gestiune şi răspundere a membrilor Consiliului 

Director şi a Directorului executiv pentru activitatea aferentă exerciţiului 
financiar al anului 2013; 

Discutarea şi aprobarea documentelor 2014 
 Principalele proiecte/obiective pentru anul 2014 – director executiv 
 Bugetul 2014 şi cotizaţii 
 Aprobarea admiterii de noi membri în baza cererilor de adeziune; 
 Informare cu privire la depunerea declaraţiilor de renunţare la calitatea de 

membru; 
 Aprobarea excluderii unor membri în condiţiile Statutului; 
 Alegeri: Alegerea Preşedintelui şi a Comisiei de cenzori; 
 Numǎrǎtoarea voturilor (comisie); 
 Prezentare  rezultate alegeri.  
Participanţi:  membrii FONPC 

16.00 – 16.30 
Pauză de cafea 
 

16.30 – 17.00 

Dezbatere  şi concluzii            
- Întărirea capacităţii organizaţionale a FONPC – prezentarea 

concluziilor evaluării organizaţionale a Federaţiei 
 Invitaţi partenerii, colaboratorii FONPC şi membrii FONPC 
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