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Diana Rusu 
Manager proiect 

DESPRE COLABORARE, IMPLICARE I REZULTATEȘ

 Formarea continuă a celor care sunt implicați în acest domeniu de 
activitate mereu în schimbare și adaptare este esențială pentru 
generarea unor rezultate calitatv superioare pe termen lung și 
contribuie la creșterea capacității la nivel național de rulare și 
inițiere a unor proiecte de cooperare pentru dezvoltare. Dincolo 
de asta, domeniul dezvoltării internaționale este una dintre 
formele prin care România își poate aduce aportul la dezbaterile 
globale asupra viitorului pe care îl vrem și care se va ancora în 
cateva țeluri specifice care vor direcționa eforturile globale pe 
termen lung. Pentru ambele ARCADIA are un rol de rețea-resursă, 
o platformă neutră de discuții, dezbateri și facilitare a contactelor 
și a noilor inițiative. 

Experții români activi în domeniul dezvoltării internaționale au 
fost actorii principali ai acestui proiect, ei au răspuns pozitiv 
invitației de colaborare și au văzut în ARCADIA un partener în 
avansarea domeniului în România. Această colaborare s-a 
materializat în pilotarea cu succes a unui program de burse de 
cercetare pentru studenții români, organizarea unei conferințe 
regionale care a adus împreună reprezentanți ai mediului 
academic și practicieni activi în domeniu, creionarea unui 
profil de carieră util tuturor celor care doresc să-și urmeze 
pasiunea și să lucreze în domeniul dezvoltării internaționale, 
un program de mentorat online, 2 sesiuni de formare în 
managementul de proiect și lansarea unei reviste online prin 
care conectăm publicul din România la dezbaterile 
internaționale. 

Vă invit să aflați mai multe despre fiecare activitate în parte în 
paginile care urmează.

Proiectul „Formarea tinerilor experți români în domeniul 
dezvoltării internaționale” care a beneficiat de finanțare din partea 
Ministerului Afacerilor Externe prin bugetul Asistență Oficială 
pentru Dezvoltare și a fost implementat de ARCADIA în parteneriat 
cu UNDP - Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală, este 
rezultatul unei colaborări între factorii cointeresați în promovarea 
domeniului dezvoltării internaționale în România. 

Ideile avansate de ARCADIA s-au bazat pe informații colectate la 
nivelul grupului țintă și au fost implementate prin colaborare cu 
principalii actori din domeniu din România. Am avut ocazia ca 
prin acest proiect să colaborăm cu experți români, persoane 
dedicate și pasionate, care au dorit să se implice în formarea 
tinerilor care doresc să urmeze o carieră în domeniu. Fiecare 
activitate a demonstrat că există o rețea de oameni resursă 
dornici să transmită mai departe pasiunea și cunoștințele către 
un număr tot mai mare de tineri pasionați de diferite teme din 
cadrul dezvoltării internaționale. În linie cu misiunea 
organizației, în cadrul acestui proiect am facilitat acest tip de 
contacte și discuții și am oferit șansa celor interesați de domeniu 
să afle mai multe și să participe la activități care să răspundă 
nevoii lor de formare profesională sau academică.

Rezultatele, care au depășit mereu așteptările inițiale, ne-au 
surprins într-un mod plăcut și ne arată că domeniul dezvoltării 
internaționale are un potențial de creștere important în 
Romania și ARCADIA, ca asociație profesională, are un rol de 
jucat în acest context.
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Scopul proiectului a fost să contribuie la formarea de resurse 
umane specializate în politica de cooperare pentru dezvoltare 
internațională răspunzând nevoilor de orientare în carieră și 
perfecționare academică a tinerilor interesați de acest domeniu. 
Activitățile propuse vin în continuarea şi completarea proiectului 
SNIECODA având ca scop final consolidarea comunităţii de 
experţi români care lucrează în domeniul cooperării  
internaţionale. Pe termen lung aceste acțiuni vor contribui la 
consolidarea capacităţii tehnice a României de acordare a 
asistenţei tehnice pentru dezvoltare prin prisma perfecţionării 
resurselor umane specializate în domeniu. 

Asociaţ ia Română pentru Cooperare ş i  Dez voltare 
Internaţională (ARCADIA) a derulat în perioada Decembrie 
2013 - Noiembrie 2014 proiectul “Formarea tinerilor experţi 
români în domeniul dezvoltării internaţionale”. Acest proiect a 
fost finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de 
Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (AOD) şi implementat de 
ARCADIA în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare- Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală. 

CUPRINS:

PE SCURT DESPRE PROIECT 

ECHIPA DE PROIECT:

 „Formarea tinerilor experţi români în domeniul 
dezvoltării internaţionale”

Diana Rusu 
Manager proiect 

Alexandra Sabou
Editor executiv 
revista online

Daniela Cervinschi
 Asistent proiect 

 Ștefan Cibian
Preşedinte ARCADIA

 Ștefan Roman
Trainer 

 Cosmina Paul
 Consultant studiu 
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REZULTATE PROIECT:

   Elaborarea studiului  “Profilul expertului rom n activ n 
domeniul cooperării și dezvoltării internaționale”.

   Dezvoltarea și implementarea unui program de burse de 
cercetare pentru studenții români pasionați de domeniul 
dezvoltării internaționale.

   Conferinţa internațională: „The development approach of 
CEE donors: Priorities, actors and frameworks” 15-16 Iunie 
2014 – Cluj-Napoca. 

   Organizarea a 2 sesiuni de instruire (Cluj-Napoca şi 
Bucureşti)  pentru studenţi și tineri profesioniști pe tema 
managementului de proiect. 

   Organizarea unui program de mentorat centrat pe 
orientarea în carieră. 

   Lansarea primului număr online al revistei Romanian 
International Development Review.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

â î

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PROIECTULUI:

10 burse 
valoare de 6470 euro 

78 participanţi
5 workshop-uri & 4 panel-uri academice

11 mentori
13 mentoraţi 

profilul expertului 
român în DI

 
introducere în managementul de proiect în DI: 
40 participanţi

arcadiareview.ro

BURSE: 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ:

MENTORAT: 

REVISTA ONLINE: TRAININGS:

STUDIU 
EXPLORATORIU: 



Cercetarea de 
t e r e n  d i n  
Georgia a fost o 
experienţă cu 
foar te multe 
rezultate bune 
din mai multe 

puncte de vedere; în afară de 
i n t e r v i u r i l e  r e a l i z a t e  c u  
p r o f e s i o n i ş t i i  d i n  d o m e n i u l  
societăţii civile în trei oraşe mari din 
Georgia şi de toate discuţiile 
interesante la care am participat, 
mi-a deschis noi oportunităţi de 
cercetare şi a extins reţeaua mea 
profesională. 

Programul de burse mi-a oferit 
opor tunitatea de a  face 
cercetare de  teren, de a câştiga 
experienţă de primă mână în 
p r i v i n ţ a  l u c r u l u i  c u  
instrumentele de cercetare 
într-un mediu străin şi mi-a dat 

ocazia să am acces la informaţii care nu îmi erau 
accesibile la acel moment. Conferinţa care a fost 
organizată de ARCADIA ca parte a programului  mi-a 
dat şansa de a interacţiona atât cu reprezentanţii 
academiei cât şi cu tineri practicieni din domeniu. În 
concluzie, programul de burse m-a ajutat să îmi 
dezvolt studiul şi abilităţile de cercetare, în acelaşi 
timp oferindu-mi posibilitatea de a-mi extinde 
reţeaua profesională.

Programul de Burse ARCADIA în 
domeniul dezvoltării internaţionale 
pentru studenţii români - 2014 a 
adus o contribuţie esenţială la 
dezvoltarea experienţei mele în 
privinţa cercetării ştiinţifice şi 
documentări i ,  la dez voltarea 

comunicării, interacţiunii şi analiza diverselor subiecte cu 
scopul de a finaliza studiile mele doctorale în domeniul 
ştiinţelor politice, specializarea relaţii internaţionale. 
Experienţa acumulată pe parcursul vizitei de studiu în 
Moldova şi Ucraina va reprezenta o contribuţie esenţială 
la cunoştinţele şi abilităţile mele de cercetare pentru 
studiile viitoare despre alte state aflate în vecinătatea 
Uniunii Europene, precum Rusia, Belarus sau statele din 
Caucazul de Sud.

Larisa Harea Alexandra Sabou Georgia Călin Ștefan 

CONSILIERI ACADEMICI:
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BURSIERI DESPRE EXPERIENŢA LOR:

Lucian Vesalon este lector în cadrul Facultății de Ştiin e Politice, 
Filosofie și Ştiințe ale Comunicării, Universitatea de Vest din 
Timișoara. Lucian a absovit programul de masterat la York University-
Toronto, Canada și a dobândit titlul de doctor la Universitatea de 
Vest, Timişoara.

Ştefan Cibian este profesor invitat la programul de master de 
Dezvoltare Internaţională din cadrul Departamentului de Ştiinţe 
Politice. Ştefan deţine o diplomă de master în Politici Publice şi o 
diplomă de doctor în Ştiinţe Politice - Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene, ambele de la Central European University (CEU).

Bogdan Radu este lector în Departamentul de Științe Politice din 
cadrul Facultății de Ştiinte Politice, Administrative și ale Comunicării 
(FSPAC) a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A dobândit 
titlul de doctor în Științe Politice la Universitatea din California, Irvine 
din Statele Unite ale Americii și cel de master în Politici Europene la 
Universitatea din Manchester, Marea Britanie.

Roxana Radu  este doctorandă în anul I I I  în Relaţi i  
Internaţionale/Ştiinţe Politice la Graduate Institute of International 
and Development Studies în Geneva, Elveţia şi fellow la Center for 
Media and Communication Studies (CMCS), Central European 
University, Budapesta (Ungaria).

țÎn cadrul proiectului “Formarea tinerilor experți români în 
domeniul dezvoltării internaționale” a fost dezvoltat și 
implementat un program de burse de cercetare pentru 
studenții români pasionați de domeniul dezvoltării și cooperării 
internaționale. ARCADIA a dorit ca prin acest program de burse 
de studiu să stimuleze interesul studenților pentru politica de 
cooperare pentru dezvoltare internațională a României și să 
contribuie la dezvoltarea abilităților de cercetare academică  ale 
bursierilor. 

Cei 10 studenți selectați au beneficiat de o bursă pentru 
efectuarea unei vizite de studiu cu o durată maximă de 7 zile 
în țările în curs de dezvoltare - state prioritare pentru România - 
și de un program de consiliere academică online pentru 
pentru rafinarea metodologiei aferente studiului și dezvoltarea 
abilităților de scriere academică și cercetare. 

Pe lângă sprijinul financiar pentru desfășurarea vizitei de studiu, 
bursierii au beneficiat de sprijinul voluntarilor ARCADIA în 
rafinarea cercetării și redactarea formei finale a lucrării 
academice. Au fost organizate 3 webinarii și fiecare bursier a 
lucrat îndeaproape cu un consilier academic, voluntar 
ARCADIA,  pentru o consiliere personalizată și adaptată cercetării. 

PROGRAM BURSE DE CERCETARE



Ţara de destinaţie: 
Republica Moldova

Cotorobai 
Sergiu

Tema: Reforma Administrativă 
şi descentralizarea puterii în 
Republica Moldova în
contextul tranziţiei spre democraţie

Ţara de destinaţie: Armenia

Georgia 
Ștefan Călin

Tema: Procesul de integrare
al persoanelor de etnie
armeană în Armenia:
refugiații siriano-armeni 

Ţara de destinaţie: Georgia

Vârtan 
Adina

Tema: Impactul României ca nou 
stat donator al ajutorului pentru 
dezvoltare: studiu de caz Georgia.

Tema: Dimensiunea geografică a  
vecinătății comune în arhitectura 
de politică externă: Uniunea 
Europeană vs. Federația Rusă

Ţări de destinaţie: 
Republica Moldova şi Ucraina

Larisa 
Harea

Ţara de destinaţie: 
Republica Moldova

Marcu 
Alina-Mirela

Tema: Cooperarea euroregională 
şi transfrontalieră româno-moldavă 
în vederea atenuării disparităţilor 
economice şi sociale între 
cele două teritorii

Oportunitatea de a efectua stagii de cercetare i 
informare în țări care beneficiază de asistență pentru 
dezvoltare din partea României este importantă atât din 
perspectiva dobândirii de experiență practică dar și din 
cea a realizării de contacte cu organizații beneficiare, 
care pot fi exploatate în viitor, asigurând astfel 
sustenabilitate proiectului.

ș

Bogdan Radu 
Coordonator MA Dezvoltare Internaţională FSPAC – UBB Cluj-Napoca
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Tema: Cooperare și Confruntare. 
Perspective asupra rolului 
societăţii civile din Georgia 

Ţara de destinaţie: Georgia

Alexandra 
Sabou 

Ţara de destinaţie: Tunisia

Munteanu 
Anca

Tema: Mișcarea islamistă 
din Tunisia: 
Partidul An-Nahda 

Tema: Revoluţie, evoluţie şi 
deziderat: o perspectivă feministă 
asupra “Primăverii Arabe 
din Tunisia”

Ţara de destinaţie: Tunisia

Apalaghie 
Roxana-Elena 

Tema: De ce tranzițiile din Europa 
Centrală și de Est sunt relevante 
pentru regiunea arabă: legătura 
dintre România și Libia

Ţara de destinaţie: Libia

Crăciun 
Daniela

Ţara de destinaţie: 
Republica Moldova

Pădureanu 
Claudiu

Tema: Rolul Mass/media în 
procesul de democratizare 
din Republica Moldova 
după 7 Aprilie

Perioada de derulare:    
februarie-iulie 2014 

Buget: 7 143.18 euro

Număr de aplicații:19 

Burse acordate: 10 

Număr de țări vizitate : 6 

Grupul țintă: 
studenți, cetățeni români, 
înscriși la programe de master 
sau doctorat în cadrul unei 
universități din România și care 
doresc să se specializeze în 
d o m e n i u l  d e z v o l t ă r i i  
internaționale.



"The development approach of CEE donors: 
 Priorities, actors and frameworks"

CONFERINŢA INTERNA IONALĂŢ

Conferința internațională "The development approach of CEE 
donors: Priorities, actors and frameworks" s-a desfășurat în 
Cluj-Napoca în perioada 15-16 iunie fiind găzduită de Facultatea 
de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul 
Universității  “Babeș-Bolyai” și a reunit 78 de participanți. 

Scopul principal al acestei conferințe a fost acela de a aduce 
împreună reprezentanți ai mediului academic și practicieni din 
domeniul dezvoltării internaționale din zona Europei Centrale și 
de Est pentru a analiza modul cum au fost implementate politicile 
de cooperare pentru dezvoltare de către noii donatori și 
identificarea modalităților de creștere a eficienței acestora.

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai sectorul 
guvernamental, ai mediului academic și ai societății civile din zona 
ECE cum au fost dl Martin Náprstek (Agenția de Dezvoltare Cehă), 
Anca Stoica (PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia 
Centrală), Balazs Szent-Iványi, (Universitatea Corvinus din 
Budapesta), Zuzana Sládková, (Coordonator AidWatch-
CONCORD), Cristina Rigman (Pro Vobis) și Adela Rusu (FOND). 
Prezentările acestora și discuțiile care au urmat au conturat o nouă 
perspectivă privind utilitatea și oportunitățile de implicare a noilor 
donatori din zona Europei Centrale și de Est în stabilirea politicii de 
cooperare pentru dezvoltare la nivelul UE și care sunt lecțiile 
învățate pe parcursul celor aproximativ 10 ani de experiență ca și 
donatori internaționali. 

 

15 -16 iunie 2014 
Cluj-Napoca, FSPAC

5 workshop-uri 
4 panel-uri academice

18 speakers  

Prin formatul propus conferința a pilotat un nou tip de 
eveniment care a reunit academicieni și practicieni în vederea 
facilitării colaborării între aceste două grupuri de experți activi 
în domeniul dezvoltării internaționale. 
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Deputy Director of the 
Czech 
Development Agency

Martin Náprstek 

Zuzana Sládková 
AidWatch Coordinator, 
CONCORD

Anca Stoica
Romanian ODA Project 
Manager, UNDP Regional 
Centre for Europe and 
Central Asia

Balazs Szent-Ivanyi 
Associate Professor, 
Corvinus University 
of Budapest

Adela Rusu
Executive Director, 
FOND Romania

Cristina Rigman
Executive Director, 
Pro Vobis 



EXPERTIZA REGIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN DI:

România

Africa de Nord i Estul Mijlociuș
Africa Central  i de Vestă ș
Africa de Sud i de Estș
America Latină
Asia i Pacificș
Global

Europa i Asia Centralș ă
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„Profilul expertului român activ în domeniul 
cooperării și dezvoltării internaționale”

STUDIU EXPLORATORIU:

ARCADIA - Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Internaţională a inițiat primul studiu exploratoriu privind 
exper t iza români lor  act iv i  în domeniul  dez voltăr i i  
internaționale (DI), respectiv un prim pas făcut înspre 
înțelegerea și cunoașterea comunității de experți români în DI 
și profesionalizarea lor în domeniu. 

Dată fiind natura explorativă a studiului de față, acesta nu oferă 
răspunsuri definitive ci testează fezabilitatea unor studii 
viitoare mai cuprinzătoare asupra subiectului profesionalizării 
domeniului în România.

Studiul analizeză pașii concreți urmați de experții români în 
construirea unei cariere în domeniu prin evidențierea rolului pe 
care studiile urmate, programele de voluntariat și stagiile 
efectuate, motivația și pasiunea pentru munca în domeniu îl au în 
creionarea profilului de expert în dezvoltare internațională.  Acest 
parcurs este observat și din perspectiva tendințelor globale de 
reorientare a profesionalizării dinspre zona de sectoare sociale 
înspre sectoarele productive în linie cu agenda de dezvoltare 
post-2015 dar și observând caracterul inter-disciplinar al 
domeniului ce presupune bune abilități de cercetare și analiză 
precum și multă practică. 

Valoarea acestui studiu exploratoriu este dat  de  
formarea unei imagini globale a expertizei române active 
internațional și din oferirea unui cadru pentru înțelegerea 
a cum se poate crea profesionalizarea în domeniu.

ă

ÎNTREBĂRI ADRESATE EXPER ILOR:Ţ

Locul  1  Expunerea la medii sociale și culturale diferite
Locul  2   Valori și principii 
Locul  3  Mediul de lucru și satisfacția profesiei 

 -  abilități superioare de organizare
-  rezistență la stres
-  excelentă flexibilitate intelectuală 
-  deschiderea înspre alte culturi

Care au fost motivele care au stat la baza alegerii profesiei?

Sursa: NING (http://arcadianetwork.ning.com/)

Rezultate par iale:ț

EXPERTIZA SECTORIALĂ A ROMÂNILOR ACTIVI ÎN DI:

44%

17%

16%

9%

5%
7% 2%

Guvernanță 44%

Produc ie 16%ț
Servicii 9%
Ajutor Umanitar 5%
Altele 7%
NR 2%

Social 17%

DOMENII DE EXPERTIZ :Ă

Care sunt abilitățile căutate 
de angajatori?
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Sfaturile oferite de 
mentor şi de specialiştii 
cu care acesta m-a pus 
în contact m-au ajutat 
să înţeleg mai bine 
domeniul vizat, să-mi 
clarific obiectivele 
profesionale şi să-mi 
îmbunătăţesc strategia.

Experiența participării la 
acest program a fost pe 
atât de frumoasă, pe cât 
de utilă(...)
Un proiect reușit, gândit în 
sprijinul studenților ce vor 
să-și înceapă cariera în 
domeniul dezvoltării 
internaționale!

Programul de mentorat este un prim pas pentru 
tinerii care doresc să-și dezvolte o carieră în 
dezvoltare internațională. 
În România cei care aleg calea acestui domeniu pot 
fi la început confuzi cu privire la demersurile 
ulterioare studiilor, iar acest program este o bună 
oportunitate pentru o orientare mai concretă, atât 
asupra posibilităților din țară, cât și a celor la nivel 
internațional de a-și continua evoluția în carieră.

Acest program este cu atât mai 
benefic cu cât îşi invită mentoratul să 
îşi pregătească întrebările, să îşi 
delimiteze foarte clar ariile de interes şi 
aşteptările de la această experienţă.  
Numai prin intermediul acestui tip de 
colaborare am putut îndeplini obiective 
pe care nu le-aş fi atins singur. 

Diana Velica Ingrid Marinescu Roxana Romanica 

MENTORAŢII ARCADIA DESPRE EXPERIEN A PROGRAMULUI: Ţ

ARCADIA a sprijint tinerii care doresc să își dezvolte o carieră 
într-unul dintre sectoarele de activitate regăsite sub domeniul 
general al cooperării pentru dezvoltare internațională printr-un 
program de mentorat online derulat pe parcursul a 4 luni în 
perioada iulie-octombrie 2014. 

Acest program a venit în întâmpinarea nevoii de relaționare a 
studenților cu experți care le pot oferi sfaturi și acces la resurse 
relevante pentru viitoarea carieră. 

Astfel, pe parcursul celor 4 luni, mentorii, specialişti români cu o 
experienţă vastă la nivel internaţional şi naţional, activi la nivel 
guvernamental, academic şi în mediul ONG naţional şi 
internaţional au susținut mentorații în definirea obiectivelor de 
carieră și a acțiunilor concrete (studii, internshipuri etc) de 
întreprins pentru atingerea scopului final. 

PROGRAM ONLINE DE MENTORAT
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Alexandru Voicu

Sprijin pentru tinerii aflaţi la 
început de carieră

Este un program foarte util pentru studenții ce 
vor să se specializeze pe dezvoltare, pentru că 
au acces la mai multe oportunități și 
informații utile pentru dezvoltarea lor 
p r o f e s i o n a l ă .  R e c o m a n d  r e l u a r e a  
programului de mentorat și în cadrul altor 
proiecte.

Adela Rusu
FOND 

MENTORI:

Am ales să mă implic pentru că m-am 
imaginat pe mine la început și cât de folositor 
mi-ar fi fost un mentor care să mă ajute să îmi 
clarific scopurile, să îmi setez ținte realiste și să 
îmi ofere o perspectivă clară asupra câmpului 
profesional în care doream să mă implic. 

Alin Chindea
consultant OIM 



Domeniu: Migrație și azil

mentor:

Consultant IOM
Alin Chindea

mentorat:
Popan 
Mădălina 
Ștefana

Domeniu: Diplomație și 
        drepturile omului

mentor:

Manager proiect 
UNDP

Anca Stoica

mentorat:
Marinescu 
Ingrid

Domeniu: Diplomație și 
        drepturile omului

mentor:

Editor Șef 
Revista 22

Armand Goșu

mentorat:
Braganescu 
Cristina

Domeniu: Diplomație și 
        drepturile omului

mentor:

Conferențiar UBB
Sergiu Mișcoiu

mentorat:
Voicu 
Alexandru

Domeniu: Peacebuilding

mentor:

Director executiv 
PATRIR

Andra Tănase

mentorat:
Roxana 
Romanica

Domeniu: 
Dezvoltare sustenabilă 

mentor:

Consultant 
International 
Finance Corporation

Mădălina Prună

mentorat:
Gavrilă 
Giulia Maria

Domeniu: Societate civilă; 
rețele internaționale

mentor:

Director Executiv 
FOND

Adela Rusu

mentorat:
Munteanu 
Alina

Domeniu: Asistență pentru 
dezvoltare; managementul 
programelor de dezvoltare

mentor:

Banca Europeană 
de Investiții

Daniela Stoicescu

mentorat:
Irina 
Lapovita

Domeniu: Cercetare și 
implicarea mediului academic

 în cooperarea 
pentru dezvoltare

mentor:

ARCRomania; UBB
Ștefan Cibian

mentorat:
Diana Velica

Domeniu: Cercetare și 
implicarea mediului academic

 în cooperarea 
pentru dezvoltare

mentor:

ARCRomania; UBB
Ștefan Cibian

mentorat:
Cristian Gogu

Domeniu: Comunicare 
pentru dezvoltare 

internațională

mentor:

UNV Bonn
Cristina Bîrsan

mentorat:
Luiza 
Draghicean

Domeniu: Educație 
pentru dezvoltare

mentor:

FDSC
Iuliana Radea

mentorat:
Militaru Adela

Domeniu: Peacebuilding

mentor:

Director executiv 
PATRIR

Andra Tănase

mentorat:
Mușat Elena
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4 luni
9 domenii
13 echipe

PROGRAM 
DE 

MENTORAT



Cele două sesiuni de training desfășurate pe parcursul lunii 
octombrie 2014 la Bucureşti şi Cluj-Napoca au avut ca principal 
scop introducerea participanților, prin prezentări, exerciţii şi un 
studiu caz, în munca cotidiană din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare internaţională şi experimentarea, prin intermediul 
exercițiilor, a muncii efective de implementare a unor proiecte de 
dezvoltare internațională. 

Participanții, studenți și tineri profesioniști, au aflat care sunt 
principiile pe baza cărora funcţionează proiectele de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare, care sunt principalele elemente 
şi au exersat aplicarea a câte unui instrument din etapele de 
planificare, monitorizare şi evaluare de proiect. Av nd în vedere 
specificul domeniului, pe parcursul training-ului au fost 
prezentate diferitele modele de gestiune (Logical framework, 
Capacity Works, ZOPP/GOPP) ale principalelor organizaţii (GIZ, 
WorldVision, UNDP). 

â

Introducere în managementul proiectelor 
de dezvoltare internațională

TRAINING-URI

Fiecare cursant a putut contribui atât cu cunoştinţele specifice 
profesiei sau domeniului de studiu, cât şi cu analize bazate pe 
materia prezentată în prima parte a cursului. 

Interesați de tematica abordată, studenții au dorit să afle mai 
multe detalii, să exerseze şi alte instrumente şi să croiască scenarii 
pentru dezvoltarea proiectului din studiul de caz.Ştefan Roman

Trainer

București, 18 octombrie 2014 

Cluj-Napoca, 25 octombrie 2014

Nr. participanți: 40

Trainer: Ștefan Roman 
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Revista online, The Romanian International Development Review, 
dezvoltată de Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare 
Internațională (ARCADIA), oferă un spațiu de comunicare, 
colaborare și informare pe teme de actualitate din domeniul 
dezvoltării internaționale și posibilitatea de a conecta inițiativele 
locale la un context global sau regional. 

Revista este bianuală și se adresează unui public larg format 
din profesioniști în domeniu, din sfera guvernamentală și 
non-guvernamentală, practicienilor din diferite domenii 
tangențial legate de dezvoltare internațională și studenților 
interesați. Fiecare ediție este construită în jurul unei teme 
generale analizată și prezentată printr-o sumă de articole, recenzii, 
interviuri și opinii ale celor care au contact direct cu aspecte ale 
temei analizate.

Revista încurajează colaborări cu experți, grupuri de acțiune, sau 
organizații active în zona de dezvoltare internațională și care își 
desfășoară activitatea atât în țară cât și în afară. Astfel, revista 
doreşte creşterea vizibilității domeniului dezvoltării şi cooperarii 
internaționale în România pentru o mai bună înțelegere de către 
publicul larg a politicilor, proiectelor şi strategiilor elaborate de 
diferiți actori locali, naționali şi internaționali implicați. 

Prima ediție lansată în noiembrie 2014 deschide discuția despre 
importanța și impactul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
și continuarea efortului de a asigura o dezvoltare sustenabilă la 
nivel global prin noile obiective de dezvoltare incluse în agenda 
post-2015.

Connecting you to Global and Regional Debates

REVISTA ONLINE
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Asociaţia Română pentru Cooperare i Dezvoltare Internaţională 
este o organizaţie independentă, non-profit, activă în domeniul 
cooperării și al dezvoltării internaţionale înființată în 2010. 

Organizaţia oferă un spaţiu neutru pentru interacţiune şi analiză a 
tematicilor referitoare la dezvoltarea şi cooperarea internaţională 
şi acordă o atenție sporită dezvoltării relaţiilor României cu 
partenerii săi internaţionali şi pe dezbaterile privind rolul 
României ca stat-donator. 

Scopul principal al asociației este dezvoltarea unei comunităţi a 
specialiştilor români activi în domeniul cooperării şi dezvoltării  
internaţionale atât la nivel academic cât şi profesional. 

Prin proiectele sale care includ mese rotunde, conferințe 
internaționale, programe de mentorat, training-uri și editarea unei 
reviste online, asociaţia doreşte să contribuie la promovarea 
acestui domeniu în România şi la specializarea resurselor umane 
care manifestă un interes deosebit faţă de această activitate. 

ș

Exercitarea reală a responsabilității pe care 
fiecare stat o are la nivel internațional este 
posibilă numai în contextul unor dezbateri 
profesionale și academice de calitate care 
sunt conectate la agenda și practicile 
internaționale. Astfel, misiunea ARCADIA 
este de a susține consolidarea unei 
comunități profesionale în domeniul 
dez voltări i  internaționale pentru a 
contribui la dezvoltarea și creșterea 
relevanței domeniului.

Ştefan Cibian - Președinte ARCADIA

ARCADIA este membră:

FOND - Federația Organizațiilor Neguvernamentale 
                pentru Dezvoltare din România
                

Anna Lindh Network 
             

www.fondromania.org

www.annalindhfoundation.org

Toţi cei pasionaţi de acest domeniu sunt invitaţi să se alăture 
comunităţii online reunite pe platforma NING : 

www.arcadianetwork.ning.com, iar cei care doresc să contribuie 
la dezvoltarea comunităţii ARCADIA sunt invitaţi să devină 

membri ARCADIA. 

Pentru detalii legate de pașii necesari pentru a deveni membru 
vă rugăm să ne trimiteţi un email la adresa: 

contact@arcadianetwork.org. 

DE CE ARCADIA?



Website:
www.arcadianetwork.org

Platformă on-line NING:
www.arcadianetwork.ning.com

Facebook:
facebook.com/arcadia.org

Romanian International Development Review:
www.arcadiareview.ro


