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Context  
 

Conform cererii de finanțare în cadrul proiectului 2020-1-RO01-KA104-078424 „se va elabora un plan de 

dezvoltare institutionala prin care vor fi incurajate sa actioneze in mod autonom echipe de specialisti in 

vederea dezvoltarii asociatiei ca organizatie bazata pe proiecte”. 

Planul de dezvoltare al organizației a fost elaborat de cei doi participanți din partea Asociației EXE la 

cursul „Pedagogical Leadership and Educational Innovation”, organizat de EduFuture, în perioada 22 – 

26 august 2021, în Helsinki (Finlanda).  

Prezentul document a fost elaborat luând în considerare: 

 Evaluarea activității Asociației EXE in ultimii 3 ani, pe baza rapoartelor de activitate anuală; 

 Informațiile obținute în urma mobilității amintite; 

 Statutul Asociației EXE; 

 Analiza nevoilor organizaționale. 

 

Având în vedere dimensiunea organizației și nucleul relativ mic de membrii și colaboratori, considerăm 

că un concept de organizație flexibilă, centrată pe elaborarea și implementarea de proiecte, cu echipe 

variabile, se potrivește cel mai bine actualului stadiu de dezvoltare al Asociației EXE. 

 

În ultimii ani, chiar decenii, activitatea pe bază de proiecte a devenit omniprezentă atât în mediul privat, 

cât și în cel public. Fie că vorbim de companii cu capital privat, organizații non-guvernamentale sau 

instituții publice, toate aceste entități încorporează în activitatea lor din ce în ce mai mult lucrul pe proiect. 

Acest lucru a condus la o flexibilizare a muncii, dar și a structurilor organizaționale, precum și la un nou 

tip de management organizațional. Echipele se fac și se desfac, în funcție de obiectivele propuse și 

urmărite prin diverse proiecte. Alocarea resurselor și managementul lor este mult mai raționalizat și relativ 

ușor de controlat. Monitorizarea și evaluarea performanțelor se poate realiza mai compartimentat, în 

funcție de proiect, fără a pierde din vedere ansamblu performanței generale al unei organizații. Toate 

aceste elemente, ne fac să credem că există premise solide pentru dezvoltarea de organizații bazate pe 

proiect, adică organizații care pun în centrul activității lor gândirea și abordarea de specifică proiectelor. 
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Dar ce este o organizație orientată spre proiecte? 

 

Putem vorbi despre o organizație ca fiind orientată spre proiecte atunci când: 

 definește managementul prin proiecte ca fiind parte din strategia organizației; 

 utilizează structuri organizatorice temporare pentru a obține performanță în cadrul unor procese 

complexe; 

 administrează în permanență un portofoliu de proiecte de diverse tipuri; 

 are structuri organizatorice permanente pentru asigurarea unor servicii integrate proiectelor 

organizației; 

 are o cultură internă a managementului prin proiecte; 

 se percepe și se definește ca o organizație orientată către proiecte. 

 

Scop 
 

Stimularea dezvoltării unei organizații bazate pe proiecte prin actualizarea obiectivelor, mijloacelor și 

culturii organizaționale ale Asociației EXE. 

Luând în considerare istoricul Asociației, gradul de implicare al membrilor și contextul socio-economic, 

considerăm că, în acest moment, cea mai adecvată cale de dezvoltare instituțională a EXE este sub 

forma unei organizații bazate pe proiecte. Această formă de organizare este flexibilă, adaptabilă la 

șocurile externe și permite urmărirea obiectivelor asociației în funcție de oportunitățile oferite de mediul 

socio-politic național și european. 

 

Obiective 
 

 Încurajarea autonomiei colaboratorilor, formatorilor și a celuilalt personal pentru propunerea și 

inițierea de proiecte în acord cu profilul și misiunea organizației;   

 Dezvoltarea platformei www.tutoriale-video.ro   cu conținut suplimentar creat de către membrii, 

colaboratorii asociației sau alte persoane specializate interesate de colaborări punctuale; 

 Crearea și asamblarea de cursuri online care să poată fi livrate contra cost persoanelor 

interesate. 

http://www.tutoriale-video.ro/
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 Crearea unui proiect pilot de curs contracost, bazat pe conținut video și care să poată fi livrat în 

format hibrid sau doar virtual.  

 Managementul resurselor umane (coordonatori, formatori, colaboratori și voluntari) în acord cu 

principiile unei organizații bazate pe proiecte.  

 

Domenii de interes 
 

Fără a considera următoarea enumere o listă exhaustivă, considerăm că Asociația EXE și colaboratorii 

săi pot urmări dezvoltarea de proiecte în domenii precum: 

 Educația informală și nonformală a adulților, dar și a tinerilor, copiilor; 

 Digitalizare; 

 Regenerarea urbană; 

 Civism și implicare comunitară; 

 

Publicul vizat 
 

Adulți interesați de dezvoltarea personală și implicare civică. 

Copii, tineri, pentru cursurile de limbi străine, activități extra-școlare și dezvoltare personală. 

Organizații cu interese similare sau compatibile. 

Direcții de acțiune 
 

Crearea unui portofoliu de idei de proiecte 
 

În funcție de obiectivele organizației și al unor analize de nevoi atent fundamentate se vor dezvolta idei 

de proiecte, o bază de date cu potențiali parteneri constituită pe diverse teme de interes, precum și 

potențiale surse de finanțare. Acest portofoliu poate pleca de la ideile si nevoile identificate de către 

formatorii, colaboratorii Asociației EXE. De exemplu, ca urmare a participării la mobilitățile din cadrul 

proiectului Erasmus + ”Adulți pentru o societate bazată pe cunoaștere” s-a identificat o nevoie clară în 

rândul părinților de a fi educați cu privire la posibilitățile internetului și la modul de folosire a acestuia de 

către copii. Astfel, cursul elaborat prin proiect răspunde unor nevoi clare și prin urmare, acesta poate fi 

un proiect în sine al asociației, care poate fi dezvoltat de către cei 2 participanți la mobilitate. 
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Identificarea de surse de finanțare pentru proiecte și monitorizarea acestora 
 

România încă beneficiază de un consistent pachet de asistență financiară, atât din partea Uniunii 

Europene, cât și din partea altor state donatoare, precum cele care susțin mecanismul Norway Grants. 

Accesarea acestor surse de finanțare nu reprezintă un scop în sine, ci se va face, așa cum s-a realizat 

și până în prezent, în raport cu scopul general al organizației și cu obiectivele sale pe termen mediu și 

lung, cât și în baza nevoilor identificate în rândul formabililor cu care lucrăm, colaborăm.  

 

Atragerea de persoane interesate să dezvolte proiecte în cadrul asociației 
 

Pe lângă membrii și colaboratorii organizației care dețin experiență în elaborarea și implementarea de 

proiecte, vor fi atrași și alți experți în domeniul proiectelor care pot asociați sub o umbrelă organizațională 

comună. Avem în vedere persoanele care au o idee de proiect, care au identificat poate și sursa de 

finanțare, dar care nu au identificat o organizație prin care să-și pună în aplicare intențiile.  

În acest caz, Asociația EXE poate funcționa ca organizație suport, care preia și își asumă proiectul 

propus, atâta timp cât obiectivele și tematica acestuia sunt compatibile cu cele ale organizației. Având 

deja un portofoliu de proiecte, precum și reputația unei organizații care au implementat cu succes și în 

total acord cu criteriile finanțatorilor proiectele derulate, Asociația EXE poate funcționa ca un hub și o 

umbrelă instituțională pentru inițiative ale unor persoane fizice sau juridice care altfel nu ar putea solicita 

finanțare în nume propriu. Selecția proiectelor ce urmează a fi asumate de către organizație se va face 

în urma unui proces riguros de evaluare. 

 

Instituirea unui sistem de mentorat  
 

Sistemul de mentorat va urmări transferul de competențe și bune practice de la membrii și colaboratorii 

cu experiență ai organizației către cei nou veniți sau către colaboratorii mai vechi dar care doresc să-și 

asume noi roluri în organizație. 

În prezent există un corp de experți în cadrul organizației cu experiență în elaborarea, dar și 

implementarea de proiecte, din diverse surse de finanțare publică. Aceste persoane vor oferi asistență 

inițiatorilor unei propuneri de proiect în elaborarea și depunerea cererilor de finanțare. De altfel, 

activitatea de mentorat în cadrul asociației a fost pusă în aplicare și până în acest moment pe diverse 

alte paliere – de exemplu creare de site-uri. Ne propunem ca în cadrul sistemului de mentorat să susținem 
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proiecte propuse de colaboratori, prin furnizarea de informații clare, prin feedback acordat proiectelor 

propuse, prin identificarea de surse de finanțare adecvate acestora. 

 

Diversificarea ofertei de cursuri în format digital/online 
 

Se va face o integrare a portalului web www.tutoriale-video.ro și a canalului de Youtube aferent cu 

cursurile, workshop-urile și training-urile susținute de organizație, pentru a crește numărul de vizualizări 

ale canalului și a atinge masa critică necesară pentru monetizarea canalului de YouTube al organizației. 

Vor fi dezvoltate cursuri în format exclusiv online, conținut, exerciții, aplicații, management al grupei de 

cursanți pe platforma Google Classroom. Publicul țintă va fi constituit atât din copii, cât și adulți. Pentru 

copii, oferta de cursuri se va concentra pe alternative educaționale în timpul liber, dar vor fi abordate într-

o formă non-convențională/non-formală și elemente din curricula școlară.  

 

Crearea și susținerea unui climat de încredere  
 

Un climat de lucru bazat pe încredere între membrii asociației a constituit pentru noi întotdeauna un 

criteriu de bază pentru derularea activității. Astfel, formatorii cu care lucrăm au fost încurajați să își expună 

ideile, propunerile privind modalitățile de susținere a cursurilor, de evaluare a acestora, de lucru cu 

formabilii, găsind în echipa asociației un sprijin de încredere. Aceasta direcție a fost regăsită și în modul 

de lucru al organizațiilor din Finlanda, iar în cadrul mobilității derulate aici, experții asociației au aflat 

importanța acestui pilon în dezvoltarea unei organizații – încrederea. Prin urmare, ne propunem să 

continuăm această modalitate de lucru, îmbunătățind-o prin încurajarea membrilor, colaboratorilor 

asociației să pună în aplicare ideile, având siguranța că vor fi sprijiniți în demersurile lor, atâta timp cât 

acestea sunt în acord cu misiunea și viziunea asociației. 

http://www.tutoriale-video.ro/

