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Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) anunță lansarea cursului de Advocacy și lobby, 
organizat în cadrul proiectului „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. 
Proiectul este implementat de ADDJB (beneficiar) în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Economică și 
Regională (ADER) și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov). 
 

Cursul va fi susținut de către furnizorul de formare profesională Corpul Profesioniștilor în Lobby 

Cursul de Advocacy și lobby este autorizat ANC. 
 
Pe parcursul a 9 zile de seminar, participanții vor aprofunda noțiuni legate de abordarea sistemică a proceselor 
de lobby și advocacy, în contextul procesului decizional public românesc și european.  

- Vor explora semnificațiile implicării în influențarea deciziei publice, în scopul îmbunătățirii climatului de 
desfășurare a activității proprii companiei/ organizației reprezentate. 

- Vor câștiga abilitățile de a diferenția activitatea de advocacy, lobby și trafic de influență și vor înțelege 
contextul politic, economic și social în care își vor desfășura acțiunile de influențare și îmbunătățire 
legislativă sau a actului decizional.  

- Pe baza clarificării distincțiilor dintre lobby, advocacy și traficul de influență, în contextul standardelor 
internaționale OECD și UE privind lobby-ul și transparența decizională publică, se va analiza cadrul, 
instrumentele, valențele și oportunitățile legislației în vigoare din România și UE privind activitatea de 
lobby si advocacy. 

- Participarea la curs va permite participanților să utilizeze în mod eficient a procedurilor de consultare 
publică, să propună și să pregătească opinii într-un proces de consultare publică, să ofere șansa 
implicării celorlalți factori interesați, să se orienteze pe traseul demersului de influențare. 

 
Cursul va cuprinde următoarele module generale: 

• Concepte, standarde internaționale, legislație națională și europeană în lobby și advocacy.  

• Analiza politică a mediului intern și extern și planificarea strategică în lobby și advocacy.  

• Abilitățile specialistului în lobby și a celorlalți membri ai echipei de advocacy. 
La finalizarea cursului, fiecare absolvent va  putea obtine: 

• Certificat autorizat de Autoritatea Națională de Calificări în competențe civice și sociale 

• Certificat autorizat de Autoritatea Națională de Calificări – specialist în activitatea de lobby  
 

Durata cursului este de 9 zile (3 weekend-uri) și se va desfășura în 2 serii (două grupe) în Brașov – în 
municipiul Brașov sau în împrejurimi.  
 
Calendarul pentru desfășurarea cursului: 

Număr de locuri ce vor fi finanțate prin proiect: 
20 de locuri (câte 10 pentru fiecare serie/ grupă)  
Costurile aferente participării la curs vor fi acoperite prin proiect (training, cazare, transport, masă), pentru 
un număr de 20 de persoane selectate, câte 10 pentru fiecare serie/ grupă.  
În eventualitatea unor solicitări suplimentare de înscriere la curs, poate fi acceptat un număr suplimentar de 
10 persoane / grupă/ curs.  
Pentru aceștia nu există posibilitatea decontării cazării, mesei și transportului și a taxelor de examinare. 

 

Seria/ Grupa I: 

• 21.03 – 24.03.2019  

• 28.03 – 31.03.2019  

• 11.04 – 14.04.2019 

Seria/ Grupa II: 

• 04.04 – 07.04.2019 

• 11.04 – 14.04.2019 

• 09.05 – 12.05.2019 

Anunț selecție participanți  
curs de formare ADVOCACY și LOBBY 
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Categorii de cursanți eligibili: 

• Personal/membri/ voluntari din ONG-uri care au domeniu de activitate sau atribuții în turism, reprezentanți ai 
ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale); 

• reprezentanți ai partenerilor sociali; 

• personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție), cu atribuții în 
domeniul turismului, în situația în care instituțiile sunt membre ale ONG-urilor 

 
La constituirea grupelor de cursanți se va avea în vedere ca aceștia să provină de la un număr cât mai mare din 
rândul instituțiilor menționate, ONG-urile având drept de preemțiune.  

 
Reguli de derulare a procesului de înscriere/selecție: 

• fiecare solicitant depune un singur formular de înscriere; 

• nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt valide); 

• un solicitant poate să renunțe la cursuri numai în scris, cu cel putin 5 zile inainte de inceperea 
seriei de curs şi acesta va fi înlocuit cu următorul solicitant din lista rezultată în urma ierarhizării; 

• solicitările de formare în proiect vor fi acceptate în limita locurilor disponibile. 
 
Criterii de selecție: 

✓ Criterii de eligibilitate: 
✓ să fie cetățeni români, cu domiciliul în România; 
✓ apartenența la una dintre categoriile de cursanți eligibili, dovedită  
✓ inserarea în dosarul de candidatură a tuturor documentelor solicitate, inclusiv de ANC;  

 
Criterii de departajare: tipul organizației, funcția ocupată în organizație (rolul decizional), vechimea în 
organizație (pentru a demonstra cunoașterea organizației), interesul manifestat pentru curs/ justificarea modului 
în care va folosi cunoștințele în organizație, activități anterioare relevante.  
 
Dosarul de înscriere va cuprinde: 

- Formular de înscriere la curs 
- CV-ul actualizat 
- Copie a actului de identitate,  
- Copie a diplomei de studii superioare solicitat de standardul ocupational pentru specialist in 

activitatea de lobby – cod COR 243220,  
- Certificatul de naștere și certificatul de căsătorie – solicitat de ANC pentru eliberarea certificatelor 

autorizate corecte  
- Adeverință/ sau orice document din partea unui ONG sau partener social sau autorități și instituții 

publice locale care certifica preocupările/ implicarea dumneavoastră în cadrul acesteia inclusiv ca voluntar 
- Acord prelucrare date; 
- Adeverință de încadrare în grupul țintă ; 

 
Depunerea dosarelor 
Dosarele de înscriere se trimit în format electronic, scanat, la adresa: proiectpot@addjb.ro  
În prima zi de curs se vor prezenta documentele în original pentru a asigura conformitatea. 

până cel târziu în 14.03.2019 pentru seria/ grupa I  
până cel târziu în 25.03.2019 pentru seria/ grupa II  
 
Informații suplimentare se pot obține la adresa de E-mail: luciana.gliga@addjb.ro, 

office@brasovtorurism.eu sau la telefon 0268.470.506 
 
Persoane de contact:  
Luciana Gliga, manager de proiect 
Ionuț Gliga, asistent manager 
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