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Curs Manager Societal, responsabilitatea sociala in proiecte de Productie si Consum 
 

 
 
 In perioada 30-31 mai Asociatia Reper21 in cadrul proiectului Societal (sau 

„Competenţe şi instrumente pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi de mediu în 

cadrul organizaţiilor societăţii civile") în parteneriat cu ANPCDEFP şi Asociaţia CRIES, 

cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor  Umane 2007-2013, a organizat un curs de formare Manageri Societal. ONG-

urile promotoare Dezvoltarii Durabile si responsabilizarii sociale si fata de mediu  care s-

au inscris sa participe la curs au fost evaluate si selectate pe baza a patru criterii : 

competenta si experienta in domeniul managementului de proiect ; motivatie personala 

privind integrarea in reteaua de Manageri Societali ; capacitate de a aplica metoda de 

management responsabil in propria organizatie  si capacitate de a disemina demersul 

Societal in alte organizatii.  

 Pe baza acestor criterii Asociatia GAL « Tara Nasaudului » a fost selectata pentru 

a participa la curs, responsabilizand unul dintre expertii tehnici in dezvoltarea 

capacitatilor de Manager Societal. Cursul a fost impartiti in 4 etape, in functie de 

activitatile specifice ale organizatiilor, domeniile de activitate pe care aceasta se 

focuseaza, respectiv : 13-14 mai, Proiecte pentru Educatia Adultilor ; 16-17 mai, 

Organizarea de Evenimente ; 23-24 mai, Proiecte de Tineret si 30-31 mai, Proiecte de 

Productie si Consum (ateliere sociale, consum echitabil, ecoturism, etc.). 

 In cadrul cursului participantii au fost informati cu privire la proiectul Societal, 

insemnatatea si valorile care le promoveaza, s-au prezentat asociatiile si activitatile 

intreprinse, s-a interactionat pe baza acestora in identificarea de noi proiecte si de 

promovare a responsabilitatii sociale in cadrul acestora si nu in ultimul rand s-a creionat 

implicarea Managerilor Societal in diseminarea cunostintelor in cadrul organizatiei pe 

care o reprezinta si de asemenea, pentru alte organizatii care doresc sa isi eficientizeze 

activitatile. Baza proiectului Societal o reprezinta idenficarea unor indicatori economici, 

sociali, de mediu si de buna guvernanta si capacitatea de a implementa proiecte care sa 

cuprinda acesti indicatori. S-au parcurs acesti indicatori si s-au stabilit principiile pe baza 
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carora acestia functioneaza si cum daca se urmareste pas cu pas fiecare etapa prezentata 

proiectele intreprinse v-or capata valoare sociala, economica, de mediu si nu in ultimul 

rand, sustenabilitate.  

 De altfel, sustenabilitea proiectului Societal este reteaua de ONG-uri si ONG-isti 

care se va creea cu  posibilitatea de parteneriate si de punere in valoare a unor idei de 

proiecte sau evenimente fiind mai usor de creionat. Din dorinta de invatare continua si de 

a atinge niste indicatori care se intrepatrund pentru a eficientiza activitatile unei 

organizatii, proiectele promovate si intreprinse de aceasta, Codul Societal reprezinta o 

carte deschisa si usor de folosit daca constientizam necesitatea si eficacitatea acestuia.  

 Rolul in urma cursului al Managerului Societal format ramane astfel de a 

disemnia principiile si valorile in organizatie si in comunitate. Una dintre metodele 

sugerate fiind de organizare a unei sesiuni de informare pentru mai multe ONG-uri 

interesate. In curand va avea loc o astfel de intalnire, colegii de la Reper21 fiind 

disponibili sa vina sa prezinte Codul Societal la Bistrita. Cu informatii o sa venim curand, 

in momentul cand demersurile de organizare a spatiului si a locatie in sine vor fi luate. 

 Pentru mai multe informatii si detalii despre proiect si despre parteneriate 

Societal, pentru reteaua de ONG-uri si nu numai, vizitati http://www.societal.ro/ro/. 
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