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Proiect: Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se Implica în 

formularea și promovarea dezvoltării la nivel local 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 

Cod SMIS: 151508; cod SIPOCA: 998 

 

ANUNȚ 

 

Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie” implementează, în 

perioada 1 august 2022 – 31 iulie 2023, proiectul ”Consolidarea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”. 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacitatii F.S.L.I. ”Petrol-

Energie” și a celorlalți partenerilor sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a 

cetățenilor din municipiul Ploiești de a se implica în formularea, implementarea şi 

promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a 

cunoștințelor, prin promovarea cetățeniei active și prin utilizarea eficientă a instrumentelor și 

mecanismelor de instruire/ consultare/ diseminare care să contribuie la introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală.  

În cadrul proiectului se va desfășura un program de instruire și formare care va 

cuprinde patru tipuri de cursuri, două workshop-uri și trei seminarii.  

Sunt invitați să participe reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali și cetățeni 

care doresc să se implice în formularea, implementarea și promovarea proiectelor de 

dezvoltare locală (nr. mediu de participanți la fiecare serie de curs – 12 persoane) 

Curs 1: “Legislație națională și internațională privind transparența decizională, 

consultare publică, dialog social și drepturile omului” (2 serii de curs) 

Durata și locul desfășurării: 2 zile, Ploiești 

Curs 2: “Tehnici de relaționare. Specificul comunicării în grupuri mari și mici” (1 serie 

de curs)  

Durata și locul desfășurării: 3 zile, Sinaia 

Curs 3: “Planificare strategică pentru dezvoltare locală sustenabilă” (2 serii de curs) 

Durata și locul desfășurării: 3 zile, Sinaia 

Curs 4: “Responsabilitate socială și civică” (1 serie de curs)  
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Durata și locul desfășurării: 3 zile, Sinaia 

2 workshopuri cu tema ”Tehnici de argumentare și dezbatere”  

Durata și locul desfășurării: 2 zile, Ploiești 

3 seminarii cu tema “Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online” 

Durata și locul desfășurării: 1 zi, Ploiești 

Invităm să participe la programul de instruire și formare persoane care se încadrează în 

una dintre următoarele categorii de grup-țintă: 

a. Reprezintă o organizație non-guvernamentală din municipiul Ploiești, în calitate de 

angajat, voluntar sau membru; 

b. Reprezintă o organizație din municipiul Ploiești care se încadrează, conform legii, în 

categoria ”partener social” (în calitate de angajat, voluntar sau membru); 

c. cetățeni din municipiul Ploiești, implicați în proiecte de dezvoltare locală. 

Perioadele de derulare ale formărilor fiecărui curs / seminar / workshop vor fi 

anunțate în timp util.  


