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MISIUNE

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare

Durabila, dezvolta parteneriate strategice, sprijina

autoritatile publice centrale, institutiile, mediul economic si

actiunile Romaniei prin fundamentarea de proiecteactiunile Romaniei prin fundamentarea de proiecte

strategice, cu actiune la nivel local si national, programe,

politici publice menite sa contribuie la optimizarea si

integrarea acestora in context european.



VIZIUNE

Viziunea si misiunea noastra este bazata pe valori

morale autentice, pe sansa activa la viata a fiecarui

individ in ceea ce priveste potentialul de crestere,

www.partnet.ro

individ in ceea ce priveste potentialul de crestere,

dezvoltare si afirmare, astfel incat fiecare om sa poata

atinge standarde unice ale unei existente umane

creatoare.



‘’Instrumente Strategice pentru Ocupare 

in Industria Turismului’’ 

POSDRU/82/5.1/S/58276 

“Servicii integrate pentru promovarea 

2007-2013

Revista <<Povesti de succes>>

“Servicii integrate pentru promovarea 

ocuparii durabile in 5 regiuni din 

Romania” 

POSDRU/82/5.1/S/48603

“Competente pentru modernizarea 

sectorului de distributie a apei si gazelor”

POSDRU/108/2.3./G/80326”



“INITIATIVE ANTREPRENORIALE PENTRU 

DEZVOLTAREA MEDIULUI RURAL”

POSDRU/138/5.2/G/131626 

P.A.S. 

„SALVA - SANSA LA 

VIATA ACTIVA!”

„FII PROACTIV ”

2014 - 2015

MESTERUL TURISTIC
CRESCENDO

ProFEM

2014 - 2015



E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locala pentru comunitatea marginalizata din 

Municipiul Bacau

Cod SMIS 114086

Un nou inceput - GAL Botosani - Sprijin 

pentru dezvoltarea unei strategii locale 

durabile

Cod SMIS 114071 

2017 - 2018

O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din 

Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de 

Dezvoltare Locala

Cod SMIS 114064 

Cod SMIS 114071 



Proiecte in domeniul sanatatii

Programul Operational Capital 

Uman 2014 - 2020

� Lupta pentru viata! Imbunatatirea competentelor personalului medical din

serviciile de urgenta in domeniile: boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli

endocrine ID 109152

� Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a

personalului medical in domeniul bolilor infectioase ID 108129personalului medical in domeniul bolilor infectioase ID 108129

� EndoMIP - Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul

medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact

populational ID 108124

� I CARE – Imbunatatirea nivelului de Competente Al REsurselor umane din domeniul

oncologic ID 108211

� Cresterea competentelor multidisciplinare a personalului medical in vederea

imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare ID 108207

•



Proiecte in domeniul educatiei

2017- 2018

Programul Operational Capital 

Uman 2014 - 2020

� INO-PRO - INOvatie si PROgres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva, in

judetul Dambovita ID 104753

� E-PROFI – Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane

calificate si motivate in judetul Suceava ID 107116

� InFORMA – Programe educationale pentru personalul din scolile defavorizate din

judetul Bacau ID 106405

� SI TU CONTEZI! – Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu

dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile

acestora ID 106981



Proiecte in domeniul anteprenoriatului

2017- 2018

Programul Operational Capital Uman 

2014 - 2020

DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului 

prin Resurse umane Educate ID 104118 

Let’s Start Up Afacerea Ta!

ID 104999



Proiecte in domeniul schimbarii de politici 

publice

2017- 2018

Programul Operational Capacitate Administrativa

2014 - 2020

RENASC RENASC 

REtea NAtionala de promovare a Sanatatii 

reproduCerii prin politici publice integrate 

Cod proiect: 110651 

CP2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-

urilor si a partenerilor sociali de a formula 

politici publice alternative  



Proiecte in domeniul administratiei publice

2017- 2018

Programul Operational Capacitate 

Administrativa

2014 - 2020

„Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea 

managementului performantei si calitatii”,

Cod SIPOCA/SMIS nr. 96 Cod SIPOCA/SMIS nr. 96 

Asigurarea managementului performantei si calitatii in 

Municipiul Ploiesti

Cod SIPOCA/SMIS nr. 87 

Sprijinirea Municipiului Braila pentru introducerea  

managementului calitatii

Cod SIPOCA/SMIS nr. 93 



BENEFICIIBENEFICII ale accesarii fondurilor europeneale accesarii fondurilor europene

� Solidaritatea cu tarile mai putin dezvoltate si regiuni

din UE prin alocarea substantiala a fondurilor

www.partnet.ro

din UE prin alocarea substantiala a fondurilor

europene pentru Romania

� Accent pus pe cresterea economica, ocuparea fortei de

munca, competitivitate, crearea de parteneriate

public-private



BENEFICIIBENEFICII ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Firmele beneficiaza de fonduri europene (microintreprinderi,

IMM, intreprinderi mari si furnizori de formare profesionala)

www.partnet.ro

� Locuri de munca nou create

� Productivitatea muncii, calculata ca raport intre valoarea

adaugata bruta si ocupare, este mai mare fata de scenariul

„fara fonduri”



BENEFICIIBENEFICII ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Consumul privat este mai mare fata de ipoteza in care nu ar fi

fost implementate fondurile europene

www.partnet.ro

� Remuneratia medie a unui salariat a crescut comparativ cu

situatia simulata a neimplementarii fondurilor europene

� Cresterea cumulata a exporturilor de bunuri si servicii in

scenariul „cu fonduri”, este mai mare fata de scenariul lipsei

fondurilor, in timp ce importurile de bunuri si servicii sunt mai

mari



DIFICULTATIDIFICULTATI ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Rata scazuta de absorbtie a fondurilor europene - 18% la

sfarsitul lunii iunie 2018

� Impredictibilitate in durata de accesare a fondurilor europene:

www.partnet.ro

� Impredictibilitate in durata de accesare a fondurilor europene:

intarzieri majore in publicarea ghidurilor, deschiderea

apelurilor, obtinerea finantarii, precum si intreruperi intre

perioadele de programare

� Expertii din cadrul institutiilor publice nu sunt capabili sa

pregateasca si sa gestioneze proiecte singuri sau nu sunt in

masura sa aiba un rol central in managementul acestora



DIFICULTATIDIFICULTATI ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Modul de lucru al AM/ OI: abordare neunitara intre

organisme, lipsa interactiunii cu beneficiarii, schimbarea

www.partnet.ro

organisme, lipsa interactiunii cu beneficiarii, schimbarea

regulilor in timpul jocului ...

“TU TE-NTREABA SI SOCOATE 

NU SPERA, DAR SA AI TEAMA”



DIFICULTATIDIFICULTATI ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Lipsa armonizarii ghidurilor cu realitatea, cu legislatia

nationala si europeana si cu necesitatile beneficiarilor

www.partnet.ro

� Birocratie excesiva indusa de institutiile romanesti

� Dificultate in identificarea si mentinerea grupului tinta

datorat intarzierilor majore intre publicarea ghidului si

obtinerea finantarii



DIFICULTATIDIFICULTATI ale ale accesarii accesarii fondurilor europenefondurilor europene

� Nealocarea de catre actorii publici a fondurilor proprii

pentru continuarea activitatilor intreprinse in cadrul

proiectelor finalizate

www.partnet.ro

proiectelor finalizate

� Apelurile nu au o abordare unitara intr-o limita de timp

bine definita, ducand la discontinuitatea proiectelor

� Lipsa unui cadru legal robust si previzibil care sa ofere

stabilitate tuturor actorilor implicati in proces



ROLUL PROIECTELOR IN ROLUL PROIECTELOR IN 

DEZVOLTAREA DEZVOLTAREA 

CAPITALULUI UMANCAPITALULUI UMAN

� Know-how si plus valoare europeana

www.partnet.ro

� Know-how si plus valoare europeana

� Educatia populatiei

� Dezvoltare economica

� Capital uman performant

� Recuperarea decalajelor socio-economice

� Reducerea riscului de saracie si excluziune sociala



www.partnet.ro

Dr. Iolanda Elena MIHALACHE

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare 

Durabila

CONTACT
Adresa: Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 2, sector 3, 

Bucuresti

E-mail:  office@partnet.ro


