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Traducere : Veronica Cibotaru cu sprijinul FONPC 

Acestă fișă este destinată  în primul rând, 

membrilor asociațiilor sau reţelelor de asociaţii 

implicate în activităţi de formare, în special în 

domeniul acţiunii sociale.  

Un modul video este disponibil pentru a completa 

această fișă și a da direct cuvântul actorilor cheie 

din program. Acest video se vizualizează după ce se 

citește fișa. 

 

Capitalizarea programului 

Procopil 

Program comun  reţelelor: 

 -Solidarité Laïque, Franţa 

 -Federaţia ONG-urilor  Pentru Copil  

(FONPC), România 

 -Reţeaua Naţională  pentru Copil (RNE), 

Bulgaria 

 -Alianţa pentru Protecţia Socială a Copilului 

şi Familiei  (APSCF), Republica Moldova 
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PILOTER ENSEMBLE UN PROGRAMME 

  

  

 
 
 

Această fişă se adresează în primul rând :   
piloților de program şi partenerilor tehnici și financiari, în căutare de noi modalități de pilotaj colectiv pentru 
programele pe care le susțin.  
 
Importanța unei colaborări între asociații și autoritățile publice reiese clar din discursurile actuale, însă e 
pusă mai rar în practică când se realizează un proiect. În această privință se pun mai multe întrebări: cum să 
construim o recunoaștere reciprocă între asociații şi actorii publici ? Cum să le cunoaştem şi să le înțelegem 
activitățile ? Cum să le transformăm complementaritățile  într-un atu în planificarea și punerea în practică a 
proiectelor de teren ?  
 
Primul răspuns pe care ni-l propune Procopil constă în pilotajul comun  al unui program, între asociații și 
autoritățile publice: scopul e să pilotăm împreună ca să experimentăm un dialog strâns, să ne cunoaştem 
mai bine,  să ne coordonăm mai bine acțiunile  și  să construim programul cel mai adaptat. 
 
Conceptul acestui program constă în realizarea unui “joc” între patru parteneri (asociațille din Franța, 
România, Bulgaria și Republica Moldova; și autoritățile publice din aceste țări). Scopul e de a transforma 
pilotajul unui program într-un “laborator” de dialog. Care sunt dificultăţile și ce descoperiri ne dezvăluie 
laboratorul Procopil? 
 
Trebuie să avem în vedere  trei scopuri: 

 

 

 

 

. implicarea 
autorităților 
publice în 
pilotajul 
programului

. rolul cooperării 
franceze în 
pilotajul 
programului

. păstrarea 
guvernării 
Procopil în 
afara 
programului
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1. IMPLICAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN PILOTAJUL PROGRAMULUI 

Implicarea autorităților publice, alături de asociații, în pilotajul programului este una dintre principalele 

caracateristici ale Procopil și, în general, a “Programelor concertate pluri-actori”, din care face parte şi 

Procopil. Aceasta caracteristică reprezintă  pentru mulţi dintre membrii săi unul din atuurile esențiale ale 

programului.  

Prezența  autorităților publice în cadrul pilotajului se aplică atât la nivelul național al pilotajului 

(comitetele naționale de coordonare) cât și la instanța regională comună (Comitetul regional). La fiecare 

nivel autoritățile publice sunt implicate în definirea obiectivelor și activităților Procopil, dar şi în urmărirea 

și evaluarea activităților în decursul programului.  

De ce trebuie să promovăm această implicare? Care sunt scopurile și constrângerile?  

DE CE ESTE NECESAR CA PILOTAJUL SĂ FIE DESCHIS ACTORILOR PUBLICI ? 

Prezența autorităților publice este considerată ca fiind centrală pentru toți actorii din program, din mai 

multe puncte de vedere: 

- pentru vizibilitatea şi recunoașterea reciprocă: această împlicare dă o nouă vizibilitate rețelelor 
asociative ( unele dintre ele sunt tinere și nu sunt încă foarte vizibile), dar și unei serii întregi de 
actori asociativi din teren. Este, de asemenea, un factor de “apropiere” intensă între asociații și 
autoritățile  publice, care ne dă posibilitatea de a ne cunoaște și de a ne recunoaște mai bine.  

Maria Brestnichka – RNE, Bulgaria 

”Pe de altă parte, participarea lor la Comitetul de Coorodonare a fost un “plus” enorm pentru RNE, dat fiind 

faptul că așa s-au creat legături. A fost promulgat numele RNE-ului și a fost acordată o legitimitate 

organizației. De asemenea s-a dovedit,  unor experți ai Ministerelor şi unor factori de decizie, că organizația 

noastră există, că are o activitate concretă și că e posibil să lucrăm împreună.” 

 

• pentru coerența și pertinența activităților: această implicare garantează diversitatea punctelor de 

vedere şi analizelor în programarea şi evaluarea activităților. Mai ales, în ceea ce priveşte autoritățile 

publice această implicare este des privită ca un mijloc de a asigura coerența activităților programului 

referitor la politica publică și la legile actuale. A pilota împreună înseamnă o mai bună 

“compatibilitate”  și o coerență optimă a activităților. 

Carmen Şahan  - Ministerul Muncii - Direcția Protecția Copilului, România 

“Reprezentăm Autoritatea Națională pentru Apărarea Drepturilor Copilului. (…) Rolul meu era să reprezint și să 

aduc la cunoștința tuturor care erau politica, strategiile și legislațiile naționale. Ceea ce era important era 

faptul că diversele acțiuni care trebuia să fie aplicate erau compatibile și încadrate în aceste strategii și în 

politica națională (..). Şi trebuia să evidenţiem diversele nevoi pentru aplicarea acestor proiecte.” 

• pentru instrumente de pledoarie: pentru partenerii asociativi această implicare este un mijloc 

de a schimba viziunile și un mod de a acționa al autorităților publice. Rețelele și asociațiile insistă 

asupra rolului lor de pionier în domeniul noilor activități (ex: educația parentală, animația socio-
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educativă, etc.) care nu sunt sau sunt încă puțin recunoscute de Stat. Scopul nu este pur și 

simplu de a se consolida ci de a face să progreseze treptat, prin dialog, cadrele politice. 

CARE SUNT  SCOPURLE ŞI CONSTRÂNGERILE  ? 

În ce mod trebuie să se implice autoritățile publice în pilotaj ?   

În primul rând există  pericolul ca participarea să fie  formală, periferică. Cum se poate evita acest pericol 

şi  cum se poate  asigura o implicare și o abordare  reală a programului de către autoritățile publice ?  

Experienţele programului  Procopil oferă mai multe răspunsuri. 

• pentru a comunica clar și transparent cu autoritățile publice implicate: în ce privește modul de a 

lua decizii şi felul de a participa. Simplitatea și transparența procedurilor de guvernare reprezintă 

o primă cale pentru ca autoritățile publice să-și însuşească  cu adevărat acest rol de “co-pilot”. 
   

Maria Brestnichka – RNE, Bulgaria 

“Am învățat o lecție din program: trebuie să comunicăm cu toți participanții (comitetele de coorodonare) în 

privinţa felului în care sunt luate deciziile. În cadrul unui astfel de program este obligatoriu să avem  o 

procedură  clară pentru toată lumea, referitor la modul de a lua decizii și de a trata soluțiile şi la  întrebările pe 

care le pune fiecare. Acestea sunt așteptări importante din partea participanților. (…) În cazul Franței exista un 

mod de a lucra împreună; în cazul nostru, însă, era necesar să clarificăm cum să ne organizăm.” 

• pentru a implica autoritățile publice în guvernare începând de la primele etape ale alcătuirii 

programului. În multe programe asociative există pericolul ca autorităţile publice să fie implicate 

prea târziu, când programul e deja cristalizat în jurul câtorva actori. 

 

Mariama Diallo, Ambasada Franței, România 

“Era important ca acesta să nu devină pur și simplu un proiect de structură asociativă, ci  să se bazeze, de la 

bun început, pe implicarea autorităților publice, pentru  ca ele să poată să-și însuşească  proiectul. Ca să creăm 

legături și o bună  înțelegere trebuie să lucrăm împreună încă de la început, chiar dacă este greu, chiar dacă 

necesită  timp și chiar dacă ambele  părți sunt sceptice. “ 

• pentru a asigura colaborarea între autoritățile publice și diferitele țări. Pentru autoritățile 

publice care sunt implicate în fiecare țară unul dintre atuurile principale ale acestui program este 

posibilitatea de a construi  un dialog la un nivel înalt între autoritățile publice din diverse țări. 

(Deaceea este important ca autoritățile publice franceze să se implice și ele – vezi mai jos) 

 

• pentru a implica persoane specifice în afara cadrului instituțiilor reprezentate. 

Scopul este de a implica pe termen lung o serie de persoane din partea autorităților publice care 

ar putea să joace un rol permanent de interfață.  
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A progresa în implicarea și punerea în dialog a actorilor publici în jurul temei pilotajului: exemplul proiectului 

RIAS 

Proiectul “RIAS” (Consolidare Instituțională și Acțiune Socială) care a fost inițiat în faza Post Procopil (2010-

2012) reprezintă un pas înainte în maniera de a integra autoritățile publice în pilotajul proiectelor.  

El implică un panel de autorități publice locale începând de la conceperea obiectivelor și aplicarea concretă a 

proiectului. RIAS-ul s-a bazat pe nevoile exprimate de  colectivitățile partenere pentru a defini planul său de 

acțiune. (vezi Fișa Nr. 6) 

 

 

2. ROLUL COOPERĂRII FRANCEZE ÎN PILOTAJUL PROGRAMULUI  

Implicarea directă a actorilor cooperării franceze în pilotajul programului este, de asemenea, una dintre 

caracteristicile Procopil-ului și a “jocului” în 4. Această implicare, care din punct de vedere istoric era 

considerabilă, încă de la începutul programului, a favorizat crearea unui post de Atașat de Cooperare 

regională pentru Drepturile Copilului, în legătură directă cu programul. În unanimitate,  această implicare 

este considerată ca un factor important pentru succesul programului și un element major pentru 

implicarea altor actori publici.  

Mai multe motive: 

o Pentru asociații această implicare este o garanție pentru calitatea, seriozitatea şi importanța 

programului în ochii autorităților publice din țara respectivă. Prezența activă a cooperării franceze 

stimulează autoritățile naționale și locale să-și schimbe viziunile. Garantează recunoștință și 

funcționează ca o “eticheta ” pentru program.  

Observăm, de asemenea, că în afara momentelor de pilotaj, implicarea Ambasadei în activități 

mobilizează autoritățile publice în cadrul evenimentelor.  Exemplul României sau Bulgariei ne arată 

clar acest lucru: invitația Ambasadei are un impact puternic asupra mobilizării colectivităților locale.  

Yvo Bojkov - RNE, Bulgaria 

“Se arată astfel respectul unei instituții față de asociațiile neguvernamentale. (…) Când Ambasada Franței 

invită la sediul ei primarii celor mai mari orașe din Bulgaria, există siguranţa că aceştia să vină. Acest lucru are 

repercursiuni asupra imaginii rețelei naționale care este  partener (…) Aceasta ne arată un alt mod de a 

funcționa, ceea ce e foarte util.”  

Această implicare este privită nu numai ca o recunoaştere  dar şi ca un suport prețios pentru pledoaria 

rețelelor în fața autorităților publice. 

În sfârşit,  membrii Procopil-ului insistă asupra importanței unei cooperări franceze. Mai ales Ambasada 

poate juca un rol în valorizarea activităților programului și în difuzarea produselor de comunicare și de 

capitalizare, pentru autoritățile publice dar și cooperări străine.  

-Pentru cooperarea franceză această implicare este un mijloc de a cunoaşte şi de a crea legături 

durabile cu diverși actori asociativi. Deoarece pentru posturile locale de cooperare scopul este de a avea 

o viziune mai clară asupra multiplilor actori prezenți în domeniul lor de intervenție, programul poate fi 
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considerat ca un “accelerator” pentru crearea relațiilor. Este, de asemenea, un factor de vizibilitate 

pentru acțiunele Ambasadei în țară.  

 

3. CONSERVAREA GUVERNĂRII PROCOPIL ÎN AFARA PROGRAMULUI  

Dat fiind că pilotajul de tip pluri-actori al programului este, de fapt, un laborator, scopul va fi de a semăna 

semințele acestui tip de dialog și de guvernare în afara cadrului limitat al programului și de a realiza un 

nou mod de organizare. 

Experiența rețelelor este bogată în acest domeniu, din mai multe puncte de vedere: 

• în ce privește realizarea proiectelor: 

 

Cristina Iova, FONPC, România 

“Am lucrat la un proiect legat de delegarea serviciilor. Împreună cu Procopil am organizat un grup de lucru mixt 

(ONG/autorități locale) pentru a găsi o cale de a debloca situația în România (în ce priveşte delegarea 

serviciilor). Am dezvoltat un grup de lucru în cadrul Procopil, am organizat conferințe şi dezbateri etc. 

Apoi  am adoptat această axă și am depus un proiect la fondurile norvegiene. Am câştigat proiectul și am 

continuat cu aceeași dinamică şi cu aceeaşi actori.” 

• în ce privește formarea rețelelor: 

Rețeaua bulgară (RNE) a integrat destul de bine nu numai autoritățile publice în instanțele de 

pilotaj ale programului dar și rețeaua ca atare. Mai mulți reprezentanți ai autorităților publice 

naționale și locale sunt astăzi invitați să participe la diferitele ateliere organizate cu ocazia  

Adunării Generale a rețelei (autoritățile publice au răspuns  pozitiv la această invitație și au 

apreciat dialogul, care a debutat în acest cadru). Astăzi planul rețelei este de a continua mai 

departe și de a integra actori publici locali și naționali în rândul membrilor săi: 

 

  

Gheorghe Bogdanov – RNE, Bulgaria 

“Pentru viitor am vrea să implicăm municipalități și actori de Stat, în calitate de membrii  ai rețelei noastre. Ne 

aflăm în momentul desfăşurării  procesului de planificare strategică şi încercăm să găsim o cale de a integra 

acest gen de organizație în rețeaua noastră.  

În realitate suntem o rețea tematică, nu suntem o rețea ONG chiar dacă  grupul principal este reprezentat de  

ONG-uri. Nu putem însă să afirmăm că numai ONG-urile sunt actorii buni, care știu cum e mai bine de acționat 

în interesul copiilor.  

(…) Avantajul constă în faptul că dacă ONG-urile și municipalitățile vor fi împreună în reţea, cooperarea între 

ele va fi mai puternică. Pentru moment  nu facem decât să ne izolăm afirmând că ONG-urile știu mai bine care 

sunt nevoile copiilor.”  


