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Cine suntem si cu ce ne ocupam

Ne-am inceput activitatea in anul 1995, ca parte a proiectului „Vocea civica”, desfasurat in
Romania de International Foundation for Election Systems – IFES (Fundatia Internationala
pentru Sisteme Electorale). Acum, la peste 17 ani de activitate si trecand prin multe
schimbari, ne definim rolul de participanti la dezvoltarea democratiei in Romania, prin
intarirea sectorului neguvernamental. In acest scop, actionam ca un centru de resurse si
partener strategic pentru toate tipurile de ONG-uri, pentru administratia publica centrala si
locala, institutii internationale, mass-media si companii private. Stimulam dezvoltarea
societatii romanesti sub semnul democratiei si al bunelor practici, prin sprijinirea sectorului
asociativ, prin stimularea parteneriatului intersectorial si prin promovarea de modele.

Viziunea CENTRAS
Promovam o comunitate in care sectorul public, mediul de afaceri si societatea civila
coopereaza pentru binele cetatenilor, in spiritul valorilor democratiei europene, in care miza
o constituie binele colectiv global, obtinut prin conectare la retele, cooperare si acces la
informatie. Pledam pentru gasirea celor mai bune solutii pentru o societate civila functionala
si eficienta.

Tocmai pentru ca ne asumam aceasta directie,
• sprijinim consolidarea sectorului neguvernamental din Romania si incurajam formele
de exprimare democratica;
• implementam proiecte privind educa-tia pentru dezvoltare si politicile de ajutor
international ale statului roman;
• stimulam implicarea sociala a tinerilor si initiativele civice ale acestora;
• mediem parteneriate intre organizatiile neguvernamentale si alti actori, precum
institutiile publice,
• mass-media, mediul de afaceri, organizatii internationale si cetateni;
• implementam si suntem parteneri in campanii de informare, educare si constientizare
adresate unor publicuri tinta foarte variate;
• consolidam canalele de comunicare ale sectorului asociativ cu restul societatii;
• sustinem respectarea principiilor bunei guvernari si implicarea societatii civile in
sfera publica.
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Calificare pentru Incluziune Sociala

Proiectul „Calificare pentru Incluziune Sociala” a fost implementat in perioada 1 august 201031 martie 2013, de CENTRAS in parteneriat cu STEF Management Consulting SRL. A fost
finantat prin POSDRU 2008-2013 si a avut un buget total de 5137066 RON.
Prin proiectul „Calificare pentru Incluziune Sociala” ne-am propus sa crestem calitatea,
expertiza si recunoasterea profesionala a persoanelor care ofera servicii de asistenta sociala si,
in acelasi timp, sa consolidam organizatiile in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea.
In acest scop, ne-am propus ca pe parcursul celor 18 luni de implementare a proiectului:
-

sa ne acreditam ca furnizor de formare profesionala pentru 5 calificari solicitate
pe actuala piata a muncii din Romania;

In prima etapa a proiectului, CENTRAS / Stef Management Consulting a devenit furnizor de
formare profesionala pentru meseriile: Ingrijitoare copii, Ingrijitoare batrani la domicilu,
Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Lucrator social, Pedagog social. Astfel, am putut oferi
persoanelor instruite in cadrul proiectului, ceertificate de calificare recunoscute de Autoritatea
Nationala de Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.
-

sa identificam si sa consiliem 600 de persoane care ar putea participa la
programele de formare derulate in cadrul proiectului;

Activitatea de consiliere ne-a ajutat sa identificam orasele unde exista un numar minim de
persoane dispuse sa participe la un curs organizat de noi, preferintele grupului tinta pentru una
dintre cele 5 calificari, precum si background-ul profesional al fiecarei persoane in parte.
Persoanele consiliate in cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala” au avut
posibilitatea fie sa participe la unul dintre cursurile de calificare organizate in cadrul
proiectului, fie sa identifice modalitati de dezvoltare / reprofilare profesionala.
-

sa intruim 350 de persoane in una dintre cele 5 meserii acreditate;

In cadrul proiectului initial ne-am propus sa realizam 15 cursuri de calificare, in urma carora
sa instruim 300 de persoane si sa eliberam certificat de calificare pentru cel putin 80% dintre
acestia, respectiv 280 de persoane. Pe parcursul implementarii, am constatat ca economiile
realizate in cadrul proiectului ne permit sa organizam un curs suplimentar si sa oferim
calificare profesionala pentru un numar mai mare de persoane.
-

sa calificam cel putin 280 de persoane dintre cele care au participat la cursurile
de calificare organizate in cadrul proiectului;

Datorita entuziasmului cursantilor si a implicarii trainerilor, 99% dintre persoanele care au
participat la cursurile de calificare au absolvit examenul de evaluare finala, obtinand astefel
un certificat de calificare.

Cele 381 de certificate de calificare pe care le-am eliberat in cadrul proiectului contribuie la
recunoasterea profesioanala a persoanelor calificate, la consolidarea organizatiei in cadrul
careia acestia isi desfasoara activitatea si, implicit, la calitatea si profesioanlismul serviciilor
de asistenta sociala din Romania.
Intre organizatiile care au beneficiat de instruirea si calificarea angajatilor acestora in cadrul
proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala”, se numara:
-

Asociatia Lacramioara (Carei) – 17 angajati calificati;
Fundatia Umanitara GEANA (Suceava) – 11 angajati calificati;
Centrul de Resurse CREST (Satu Mare) – 11 angajati calificati;
Asociatia Langdown Down Transilvania (Satu Mare) – 6 angajati calificati;
Asociatia Handicapatilor Fizic (Satu Mare) – 9 angajati calificati;
CARITAS (Satu Mare) – 6 angajati calificati;
Asociatia Sfantul Stelian (Bucuresti )– 9 angajati calificati;
Fundatia FARA Romania (Bucuresti) – 5 angajati calificati;
Asociatia 1 iunie 2001 (Bucuresti) – 6 angajati calificati.

Model participativ de elaborare a politicii publice nationale
privind ONG in Romania
Proiectul „Model participativ de elaborare a politicii publice nationale privind ONG in
Romania” si-a propus elaborarea, printr-o activa implicare a Guvernului, Parlamentului si a
organizatiilor neguvernamentale interesate, a unei politici publice coerente, la nivel national,
cu privire la organizatiile neguvernamentale nonprofit (ONG), bazate pe nevoile reale ale
organizatiilor si sectorului pentru propria dezvoltare.
Proiectul a fost implementat in perioada 15 ianuarie 2015 – 15 aprilie 2014, de catre
CENTRAS – partener si Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor
Neguvernamentale (AID-ONG) – solicitant, un buget total de 496472 RON. Proiectul a fost
finantat prin PODCA 2007-2013, Axa prioritara 1 – Imbunatatiri de structura si proces ale
managementului ciclului de politici publici, Domeniul de interventie 1.1 – Imbunatatirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
Proiectul a vizat realizarea mai multor instrumente de politica publica de tip COMPACT
(Community Pact) dedicate dezvoltarii relatiilor dintre autoritati publice si organizatii
neguvernamentale. Proiectul a fost dezvoltat urmarind 2 dimensiuni:
- crearea unor structuri de operationalizare a proiectului si de colaborare cu organizatiile
neguvernamentale si institutiile administratiei publice centrale (Parlament, Guvern), precum:
Grupul de initiativa pentru optimizarea relatiei dintre Guvern si ONG, Grupul de lucru ONG
pentru relatia Guvern-ONG, Comitetul mixt Guvern-ONG
- elaborarea documentelor de politica publica propuse prin proiect: Raportul privind
colaborari de tip COMPACT in diverse tari, Raportul de evaluare a politicii publice privind
ONG in Romania, documentul de pozitie si codurile de conduita privind finantarea si
consultarea publica, politica Guvernului Romaniei privind relatiile cu ONG.
Documentele realizate si si suspuse dezbaterii in cadrul proiectului:
-

-

-

Raport privind colaborari de tip COMPACT (Marea Britanie) in diverse tari;
Raport de evaluare a politicii publice privind ONG in Romania;
Document de pozitie – cuprinde atat valorile si principiile pe care guvernul si
parlamentul si le asuma pentru a defini baza relatiei cu ONG, cat si sarcinile
asumate de statul roman privind transpunerea in practica a acestora;
Coduri de conduita privind valorile si principiile asumate de guvern pentru un
anumit tip de relatie cu ONG (Codul de conduita privind finantarea ONG din
fonduri publice, Codul de conduita privind consultarea publica a ONG);
Politica Guvernului Romaniei privind relatiile cu ONG – cuprinde
instrumentele de reglementare si de structurare pe care guvernul si le asuma in
gestionarea relatiei cu ONG si planul de implementare aferent.

Forumul National ONG 2013

In cadrul proiectului „Model participativ de elaborare a politicii publice nationale privind
ONG in Romania”, a fost organizata a XIII-a editie a Forumului National ONG, un eveniment
cu traditie al sectorului neguvernamental, pe care CENTRAS il organizeaza incepand cu anul
1995.
Elaborarea unei politici publice nationale privind ONG a fost una dintre temele forumului.
Legat de ea au fost prezentate si discutate cele 2 rapoarte realizate, precum si subiecte legate
de documentul de pozitie, cat si cele 2 coduri de conduita. In cadrul Forumului a fost lansat
apelul de desemnare a membrilor Grupului de lucru ONG pentru relatia Guvern-ONG.
Forumul National ONG, cu titlul „Pentru un nou contract social”, a avut loc in perioada 8-10
decembrie 2013, la Palatul Parlamentului si a avut
Pentru realizarea evenimentului, au fost organizate o serie de intalniri de pregatire, impreuna
cu membrii Grupului de initiativa. In pregatirea Forumului au fost implicati 27 de parteneri.
Acestia au stabilit tematica si formatul evenimentului – evenimentul a avut o structura
complexa, lucrandu-se in formate diferite, precum cafenea publica, ateliere de lucru, ori
sesiuni de plen.
A fost creat un website dedicat evenimentului: www.forum-ong.ro. Website-ul contine
rezolutiile Forumului precum si inregistrarile celor 10 emisiuni FORUMU TV, realizat in
parteneriat cu Lynx TV.
Forumul National ONG s-a desfasurat pe durata a 3 zile:
a) Ceremonia inaugurala a Forumului, care a avut loc in data de 08.12.2013, la sediul
Creart, partener al evenimentului, si la care a luat parte Excelenta Sa, Dl. Matthijs
van Bonzel – Ambasador al Regatului Tarilor de Jos
b) 09-10.12.2013 – zilele de lucru ale Forumului National ONG, care s-au desfasurat la
Palatul Parlamentului. In cele 2 zile au fost prezenti 248 de participanti.
Rezultatul Forumului National ONG a fost transpus sub forma unor rezolutii, care urmeaza a
fi implementate de catre organizatiile neguvernamentale in anul 2014. In completarea
rezolutiilor, au fost agreate formele finale ale documentului de pozitie si codurilor de
conduita, care urmeaza sa fie propuse reprezentantilor guvernamentali.

ACCES - Activitati de Consolidare a Competentelor Elevilor
pentru Succes pe piata muncii

Proiectul a fost implementat de STEF MANAGEMENT CONSULTING- solicitant,
CENTRAS – partener si Liceul Petru Poni Bucuresti – partener.
Proiectul s-a adresat unui grup tinta format din 315 de elevi inmatriculati in sistemul national
de invatamant, care urmeaza cursurile Liceului Petru Poni din Bucuresti. Avand in vedere
profilul tehnic al grupului scolar in care studiaza elevii, proiectul si-a propus sa raspunda
nevoii elevilor de a-si completa abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice
si practice din cadrul liceului. Astfel, beneficiarul si partenerii au oferit tinerilor posibilitatea
de a participa la stagii de practica in cadrul agentilor economici, pentru a acumula noi
deprinderi specifice meseriei, precum si pentru a se familiariza cu modul de lucru si cu cultura
organizationala din cadrul firmelor care activeaza pe piata specifica, inainte de a intra pe piata
muncii. Domeniile pregatirii de baza a elevilor din grupul tinta au fost: mecanic si electric, cu
aplicativitate in sfera auto.
Grupul tinta a beneficiat de consiliere vocationala, participarea la stagii de practica in cadrul
unor firme de profil tehnic, de sschimb de experienta si bune practici. In plus, experienta
proiectului le-a oferit si urmatoarele avanataje: dezvoltarea unor abilitati profesionale
aplicabile, precum munca in echipa, interactiunea cu profesionisti in domeniu, orientarea catre
rezultate; familiarizarea cu modul de lucru intr-o institutie reala si actualizarea permanenta a
cunostintelor in functie de tendintele actuale din piata, in conditiile in care industria auto este
una in continua schimbare.
Proiectul a urmarit sa investeasca in acest capital uman, urmarind sa adauge un plus de
calitate fortei de munca viitoare, contribuind astfel la atingerea obiectivelor nationale si
europene de dezvoltare sociala si economica.
Pregatirea elevilor pentru primul contact cu piata muncii, precum si pregatirea practica
suplimentara asigurata prin proiect, la care se adauga calificarile obtinute in urma absolvirii
unui liceu cu profil tehnic, sunt de natura sa le ofere elevilor o sansa mai buna de angajare.
Elevii direct beneficiari ai proiectului vor avea, in momentul finalizarii liceului, acces si la
locuri de munca pentru care sunt necesare abilitati practice si experienta anterioara, avand
sanse mai mari de a se angaja in primul an dupa terminarea liceului. Sustinem astfel faptul ca,
indirect, proiectul va contribui la scaderea somajului in randul tinerilor.

PRACTICA – o Sansa pentru Cariera si Orientare Profesionala!

Proiectul a fost implementat de STEF MANAGEMENT CONSULTING- solicitant,
CENTRAS – partener si Liceul Iuliu Maniu Bucuresti – partener.
Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii a
110 de elevi, prin dobandirea competentelor necesare integrarii si mentinerii pe o piata a
muncii moderna, flexibila si dinamica.
Obiective specifice ale proiectului au fost:
•
•
•

•
•

Facilitarea accesului grupului tinta la informatie si servicii specializate de orientare si
consiliere profesionala, in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata active
Promovarea si dezvoltarea unor parteneriate intre scoala si intreprinderi, in vederea
sprijinirii programelor de invatare la locul de munca pentru elevi
Facilitarea dezvoltarii profesionale prin efectuarea stagiilor de practica in
intreprinderile partenere, in vederea imbunatatirii procesului de insertie a absolventilor
pe piata muncii
Facilitarea accesului grupului tinta pe piata locala sau regionala a muncii, in vederea
cresterii gradului de ocupare al viitorilor absolventi
Combaterea/prevenirea marginalizarii socio-profesionale a grupului tinta pe piata
muncii

Grupul tinta la proiectului a fost alcatuit din 110 elevi inmatriculati in sistemul national de
invatamant, nivel liceal, invatamant de zi, filiera tehnologica, profil tehnic, specialiazare
tehnician electrician, electronis auto, tehnician auto precum si din 30 de mentori/tutori,
personal angajat al institutiilor partenere de practica.

Principalele activitati ale proiectului au fost:
-

-

desfasurarea consultatiilor de informare si consiliere profesionala
organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a grupului tinta in firme
cu profil tehnic
organizarea si desfasurarea seminariilor de informare si constientizare, pe temele:
“Prima impresie conteaza – Un interviu de nota 10!”, “Sigur pe tine, in orice
situatie!”, “Egalitate de Sanse si de Gen pe Piata Muncii”, “BEST – Be Safe
Today”,“Ecosistem – Ecoeficienta”
organizarea concursului “Fii inovativ pe piata muncii”

Investim in elevul de azi – angajatul model de maine!

Proiectul a fost implementat de STEF MANAGEMENT CONSULTING- solicitant,
CENTRAS – partener si Liceul Grigore Moisil Bucuresti – partener.
Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea integrarii pe piata muncii a 150 de elevi din
cadrul Colegiului National “Grigore Moisil”, din Bucuresti, prin imbunatatirea procesului de
tranzitie de la scoala la viata activa.

Proiectul a avut urmatoarele obiective specifice:
1. Consilierea si orientarea profesionala a grupului tinta in vederea stabilirii domeniului
profesional caracteristic.
2. Dezvoltarea de parteneriate intre scoala si mediul de afaceri in vederea desfasurarii unor
stagii de practica (inovatoare) pentru grupul tinta.
3. Constientizarea de catre grupul tinta, actorii implicati si publicul larg a beneficiilor aduse
de desfasurarea unor actiuni de imbunatatire si sustinere a tranzitiei de la scoala la viata
activa, prin campanii de publicitate si diseminare a bunelor practici.
4. Stimularea elevilor prin organizarea de activitati interactive si acordarea de premii in
vederea incurajarii participarii in actiunile proiectului.

Organizarea Conferintei Juridice Internationale – Editia a XVI-a

In anul 2013, CENTRAS a organizat cea de-a XVI-a editie a Conferintei Juridice
Internationale, care a avut loc in perioada 22-24 mai, la Berlin.

Evenimentul a reunit 60 inalti judecatori din Curti Supreme, Curti de Casatie si Inalte
Curti de Justitie, din 26 de tari, reuniti pentru a discuta despre “Oportunitati si
provocari pe care justitia le intampina in secolul 21”.
Conferinta anuala le oferã judecatorilor posibilitatea de a-si extinde perspectivele asupra
factorilor care influenþeazã independenta si functionarea justitiei, incurajand in acelasi timp
stabilirea de contacte si comunicarea intre acestia. Limbile oficiale ale conferintei sunt:
engleza, rusa, franceza, spaniola si romana.
Aceasta conferintã este organizata anual de catre Furth Family Foundation, iar fiecare edietie
se desfasoara intr-o alta tara.

Donatii Online pentru organizatii neguvernamentale
www.donatiionline.ro

Portalul donatiionline.ro este activ incepand cu anul 2005 si functioneaza sub patronajul
Ministerului Culturii si Cultelor, fiind imple-mentat de CENTRAS, Pay U International si
Webdev.
Donatii Online este primul magazin online din Romania care functioneaza ca punte de
legatura intre cetatenii dispusi sa sprijine financiar ameliorarea unor probleme din cadrul
comunitatii si organizatiile neguvernamentale care actioneaza in acest sens. Serviciul
permite oricarei persoane fizice sau juridice sa transfere electronic, de pe propriul card,
suma dorita catre organizatia neguvernamentala pe care o prefera dintre cele inscrise pe
website.

Cum functioneaza serviciul donatii online?
Organizatia neguvernamentala:
-

se inscrie pe website si isi construieste o pagina, prin completarea unui formular
de inscriere, in limbile romana si engleza;

-

pune la dispozitie un raport de activitate si un raport financiar al activitatilor
ante-rioare;

-

mentine pagina organizatiei actualizata cu proiectele si rezultatele cele mai
recente;

-

prezinta un raport de folosire a fondurilor cand ating un anumit plafon (mai mult
de 1000 RON / luna).

Donatorul:
-

alege una dintre organizatiile de pe www.donatiionline.ro si tranfera suma dorita,
prin intermediul unui card valid, care ii permite sa faca tranzactii online.

Coalitii si Federatii

CENTRAS este membru fondator al Coalitiei pentru Bune Practici ONG
(www.coddeconduitaong.ro), al carei obiectiv este dezvoltarea unui cod de conduita al
organizatiilor neguvernamentale din Romania.
In calitate de membru al Coalitiei, CENTRAS se implica activ in implementarea
prevederilor Codului de conduita ONG, promoveaza bunele practici in functionarea
organizatiilor neguvernamentale si ofera asistenta tehnica organizatiilor interesate sa se
asocieze demersului, dar care nu indeplinesc conditiile de intrare in Coalitie.

CENTRAS este membru fondator al Federatiei „Reteaua Nationala Antisaracie si
Incluziune Sociala” (RENASIS), alaturi de alte 15 organizatii neguvernamentale.

CENTRAS este membru fondator al Federatiei Organizatiilor Nationale pentru
Dezvoltare – FOND, a carei misiune este aceea de a promova valorile internationale
pentru dezvoltare in Romania si de a dezvolta in acelasi timp capacitatea organizatiilor
neguvernamentale romanesti de a se implica in acest domeniu.
FOND reprezinta o platforma de 41 de organizatii ce sustine dezvoltarea statelor din ariile
geografice identificate ca fiind prioritare pentru relatiile externe ale Romaniei, respectiv
Europa de Est, Balcanii de Vest si Caucazul de Sud. Federatía este principalul partener al
Guvernului Romaniei in procesul de implementare a politicii nationale de cooperare pentru
dezvoltare si asistenta umanitara.

CENTRAS este membru fondator al Coalitiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale, in
cadrul careia, alaturi de alte 19 ONG-uri, militeaza pentru luarea in considerare a cerintelor
organizatiilor neguvernamentale in procesele de planificare, implementare si evaluare a
programelor si proiectelor derulate din fonduri europene.

Centrul Comunitar Daniel Vasilescu

Centrul comunitar Daniel Vasilescu a fost infiintat in anul 2005 cu finantare din partea
Cooperative Netherlands Foundations si reprezinta un parteneriat intre CENTRAS,
Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR), Asociatia Pro
Democratia (APD) si Asociatia Viata Independenta (AVI), fiind gazduit de Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Sectorului 1, din cadrul Primariei
Sectorului 1 al Capitalei.

Centrul este un spatiu in care cetatenii si organizatiile neguvernamentale au acces la
informatii necesare activitatii lor, iar administratia locala poate intra in contact direct cu
cetatenii si organizatiile acestora. Are capacitatea de a oferi feedback si instrumente de
lucru pentru cetateni, organizatii ale cetatenilor si functionari publici si faciliteaza
comunicarea intre cetateni, organizatii si administratie.

Centrul are capacitatea de a oferi organizatiilor neguvernamentale si persoanelor
asistate cel putin urmatoarele servicii:

programe de instruire, consultanta si asistenta tehnica pentru dezvoltare institutionala,
management organizational, promovare si strangere de fonduri;
logistica pentru conferinte;
biblioteca, baze de date si acces internet – pe baza de programari si in limita spatiului
disponibil.

Raport financiar 2013

Venituri inregistrate in anul 2013: 624.039 RON

Cheltuieli realizate in anul 2013: 644.217 RON

Total: 2.274.595 RON

Contacte
Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS
Adresa: Bd. Maresal Averescu, nr. 17, pavilion F, et. 3, sector 1, Bucuresti, cod 011454,
Romania
Tel: (+4021) 223 00 10
Fax: Fax: (+4021) 223 00 12
E-mail: office@centras.ro
www.centras.ro
www.facebook.com/centras.ong

