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Grupul pentru Dezvoltare Locală (GDL)– pe scurt 

 
Urmărim creşterea performanţei administrative şi comunitare prin: 
� îmbunătăţirea managementului administraţiei publice şi a partenerilor acesteia; 
� îmbunătăţirea procesului decizional şi de elaborare a politicilor publice; 
� îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice; 
� promovarea implicării cetăţenilor, a grupurilor şi a organizaţiilor interesate. 
 

Domenii de expertiză  
� Planificare Strategică Participativă / Elaborare Participativă a Politicilor Publice  
� Dezvoltare Locală şi Regională, Dezvoltare Urbană Integrată  
� Dezvoltarea Organizatională, Management Financiar în Administraţia Publică  
� Dezvoltarea Capacităţii de Training („training of trainers”) 

 

 Proiecte în derulare: 
- “Capacity for integrated urban development: INTEGR-ABLE”: îmbunătăţirea și 

sincronizarea capacităţii pentru dezvoltare urbană integrată şi promovarea acesteia în regiunea 
bazinului Mării Negre; derulat în partneriat cu ONG-uri din Armenia, Georgia și Rep. Moldova, 
în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 co-finanţat de UE prin 
ENPI. Proiectul se va încheia în 7 aprilie 2013, după care va urma perioada de raportare, verificări 
cheltuieli (audit), etc. 

 

- „Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA”: creșterea capacităţii 
organizatiilor neguvernamentale partenere (ATU, Active Watch) de a coopera cu administraţia 
publică (locală și centrală) pentru eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care 
vizează dezvoltarea urbană. Proiectul a început în 15 ianuarie 2013 şi va dura un an; activităţile 
sunt pe cale de a demara şi cuprind: crearea de materiale de promovare ale proiectului, , sesiuni 
de instruire pentru ONG-urile partnere, schimburi bilaterale de bune practici cu ONG-uri 
internationale, monitorizare privind aplicarea Ord. Min. 2701/ 2010 în toate oraşele reşedinţă de 
judeţ, redactarea şi lansarea unui raport de monitorizare, promovarea unor principii şi bune 
practici de cooperare între instituţiile publice şi organizaţii non guvernamentale în dezvoltarea 
urbană (ghid bune practici) 

 

Notă: Organizaţia dispune în prezent de o singura persoană angajată (semnatara) care face de toate, 
pe cât posibil (deseori cu mari dificultăţi şi compromisuri), căci ceea ce propovăduieşte organizaţia 
altora nu se aplică şi intern (colaborare, delegare, Pareto,etc). Astfel că în prezent treburile 
administrative şi birocratice  (cerute de procedurile primului proiect menţionat) ocupă majoritatea 
activităţii...Apar tot felul de alte oportunităţi care nu pot fi folosite, tocmai din lipsă de colaboratori... 
 

Profilul voluntarului 
 

� interesat de implicarea cetăţenilor în urbanism (sau în politici publice locale); 
� dornic să investigheze activităţile primăriilor din România în domeniul urbanismului 

(utilizare internet, elaborare scrisori, contactat telefonic primării) 
� interesat să culeagă experienţe utile internaţionale privind participarea cetăţenilor în 

planificarea urbană (interes pentru domeniu, cunoştinţe limbi străine) 
� eventual  abilităţi utilizare software grafică (pt. materiale promovare proiect 2) 
� preferabil posesor de laptop (există laptop disponibil, dar nu prea performant) 
� dornic să dezvolte iniţiative/proiecte proprii (sub îndrumarea GDL) 
� dispus să ajute şi la treburi mai... puţin creative: redactat materiale scrise, traduceri,  poate 

chiar curierat... 
� fumător sau indulgent cu fumătorii (în biroul GDL se fumează) 

 
Mulţumesc pentru oportunitate, 

Claudia Pamfil 
Director GDL 
www.GDL.ro 

 


