
 

 
 

 

Selecție participanți PROCIVIS - Implicare civică pentru dezvoltarea locală a 

Municipiului Reșița 
 

  

Munca depusă zi de zi de organizațiile neguvernamentale din Municipiul Reșița 

contribuie semnificativ la bunăstarea cetățenilor. În același timp, acestea au nevoie de sprijin 

și parteneriate durabile cu autoritățile locale, care să aibă drept scop dezvoltarea locală a 

orașului. 

 

În acest sens, Societatea Academică din România desfășoară în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Reșița proiectul „PROCIVIS - Implicare civică pentru dezvoltarea locală a 

Municipiului Reșița”, dedicat reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și angajaților 

Primăriei Reșița, prin care ne propunem ca raporturile dintre autoritățile și societatea civilă să 

evolueze în unele de colaborare activă și sprijin reciproc în scopul dezvoltării Municipiului 

Reșița. Concret, proiectul își propune facilitarea relației dintre organizațiile locale și primărie, 

iar pe de altă parte capacitarea reprezentanților acestora prin sesiuni de formare desfășurate în 

Reșița în luna ianuarie 2023. Important de reținut este că formarea va fi adaptată pentru nevoile 

fiecărui grup țintă, astfel încât ea să contribuie la o dezvoltare cât mai eficientă activității 

participanților.  

 

Scopul proiectului este îmbunătățirea modului în care organizațiile neguvernamentale 

colaborează cu autoritățile publice, dar și creșterea gradului de informare în rândul 

participanților în ceea ce privește: 

- bugetarea participativă 

- analiza cost-beneficiu și cost-eficacitate în politici publice de dezvoltare locală 

- analiza de impact, evaluare și monitorizare a strategiei de dezvoltare locală cu accent 

pe modalități și instrumente de implicare in etapele proceselor de  elaborare a politicilor publice 

locale 

- analiza portofoliului de proiecte (în cazul membrilor ONG) 

- mobilitate urbană 

- egalitate de șanse și dezvoltare durabilă   

 

Orice organizație neguvernamentală interesată poate aplica prin intermediul unui 

reprezentant care va completa formularul de AICI  până marți, 29 noiembrie, ora 23:59. După 

colectarea aplicațiilor, persoanele înscrise vor primi un mail privind rezultatul selecției și 

detaliile logistice.  

 

Vă invităm alături de noi pentru a pune primii pași ai unui parteneriat de lungă durată 

care să ajute cetățenii din Municipiul Reșița!  

 

Pentru mai multe detalii - Mihai Tănase, 0763 254 419. 

 

Proiectul „PROCIVIS - Implicare civică pentru dezvoltarea locală a Municipiului Reșița”, 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale 

din domeniul bunei guvernări și a administrației publice locale de a monitoriza, evalua, 

optimiza strategii de dezvoltare locală și îmbunătăți procesele decizionale de adoptare a 

politicilor publice. 

https://forms.gle/r3iT77rj2MBVWKY16

