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VIZIUNE - MISIUNE - DIRECȚII STRATEGICE 
 

 

 

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să 

contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din 

punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea noastră 

este să susținem și să promovăm valorile democratice, modelele și intervențiile pentru 

dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect. 

 

Principalele domenii de activitate vizează acțiuni la firul ierbii, analize și evaluări ale 

politicilor publice sau a impactului lor la nivel național și local, derularea de proiecte în 

domeniul social, al imigrației și integrării străinilor în România, al mobilității forței de muncă 

în spațiul european, al incluziunii și participării tinerilor, al justiției sociale, dialogului social 

și dezvoltării comunitare, în domeniul egalității de șanse și oportunităților egale, al 

promovării educației, culturii şi a valorilor democratice. 

 

Asociația Novapolis este membră RENASIS (Reţeaua Naţională Antisărăcie – Incluziune 

Socială) care la rândul ei face parte din cea mai mare rețea europeană activă în combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale – European Anti-Poverty Network (EAPN). În cadrul rețelei, 

Asociația Novapolis este implicată într-o serie de activități naționale și europene, cu scopul 

prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei și reprezintă România în Grupul de 

Politici al EAPN – EU Inclusion Strategies Group (EU ISG). 

 

 În calitate de membră FOND România (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Dezvoltare), Asociația Novapolis militează pentru dezvoltarea și implementarea unei politici 

coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și 

ajutorului umanitar. 

 

Asociația Novapolis a dezvoltat și poate oferi expertiză tehnică și consultanță în: cercetare, 

formare și activități socio-educative și recreative, dezvoltare personală și consiliere 

psihologică, incluziune socială și participare civică, comunicare și relaţii publice, 

management de proiect, politici antisărăcie, intervenție umanitară și cooperare pentru 

dezvoltare, migrație și piața muncii, sănătate și sport, politici de tineret. 
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INTRODUCERE 
 

In perioada prezentului Raport Anual de Activitate 

2016, Asociatia Novapolis a desfășurat o serie de 

activități și proiecte pe urmatoarele arii de intervenție: 

 

 fenomenul migrației și efectele asociate acesteia 

prin prisma dezvoltării, respectiv maximizarea 

avantajelor și minimizarea consecințelor negative 

și a costurilor sociale; 

 educația și lupta împotriva sărăciei, a segregării şi 

a excluziunii sociale, promovarea diversității și 

interculturalității; 

 piața muncii, ocuparea si integrarea pe piata 

muncii a tinerilor, categoriilor defavorizate si 

(re)integrarea migrantilor; 

 combaterea discriminarii si construirea de modele 

pentru dezvoltare comunitara si incluziune sociala; 

 sustinere pentru activism in cadrul societatii civile, 

dezvoltarea de parteneriate si colaborari nationale 

si internationale, voluntariat; 

 cooperare internațională pentru dezvoltare; 

 cercetarea sociala si producerea de expertiza 

pentru fundamentarea de politici publice. 

 

 

MIGRAȚIE 

TINERI 

INCLUZIUNE 

PIAȚA MUNCII 

DEZVOLTARE 

COOPERARE 

VOLUNTARIAT 

EDUCAȚIE 

CERCETARE 

INOVAȚIE 

TIC 

PARTENERIAT 

ANTI-SARACIE 

NEETS 

OPORTUNITATI 

ANTREPRENORIAT 

MOBILITATE 

 

Prioritățile anului 2016: 

MIGRAȚIE 

SĂRĂCIE 

DEZVOLTARE 
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COORDONAREA ECHIPEI ȘI A VOLUNTARILOR  

 

În cadrul Novapolis funcționeaza o echipă multi-

disciplinară, specialisti cu vasta experiența si cunoștințe 

care contribuie la consolidarea expertizei și prestigiului 

Asociației și care adaugă valoare și calitate parteneriatelor, 

activităților și serviciilor pe care le oferim beneficiarilor 

nostri. 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative 

pentru Dezvoltare oferă oportunități de voluntariat 

tinerilor și studenților sau oricăror persoane interesate să 

acumuleze cunoștinte și să se implice în activitătile și 

proiectele desfășurate în cadrul organizației.  În general 

stagiile de voluntariat se desfășoară pe o perioadă de 

minimum 3 luni sau mai mare, stabilita de comun accord, 

sunt neremunerate și facilitează voluntarilor posibilitatea: 

 să se implice în proiecte privind combaterea 

discriminării și construirea de modele pentru 

dezvoltare comunitară și incluziune socială, piața 

muncii, ocuparea și integrarea pe piața muncii a 

tinerilor, categoriilor defavorizate și (re)integrarea 

socială a migranților; 

 să dobândească experiență relevantă și acces la 

informații noi și posibilitatea de formare și instruire 

permanentă; 

 să participe la diverse evenimente și activități socio-culturale și recreative, la acțiuni ce au ca 

scop stabilirea de parteneriate și colaborări naționale și internaționale; 

 să învețe cum se scriu și se implementează proiectele și să-și îmbunătățească abilitățile 

profesionale și competențele interculturale. 

 

 

La nivelul lunii decembrie 2016, 

Asociația Novapolis avea 7 

salariati – experti din domenii 

diferite cum ar fi management și 

implementare proiecte, 

cercetare, comunicare si 

organizare evenimente, 

cooperare transnațională, 

migrație și piața muncii, 

incluziunea tinerilor și altele 

similare. 

Pe parcursul anului 2016, un 

număr de 21 de persoane au 

activat ca voluntari în cadrul 

Asociației Novapolis. O parte 

dintre voluntari au fost recrutați 

încă anii anteriror și au 

continuat voluntariatul și în 

anul 2016.  

 

ECHIPA NOVAPOLIS 2016 
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IMPLEMENTARE ȘI PARTICIPARE ÎN PROIECTE - ÎNCHEIEREA DE PARTENERIATE 

 

Partenerii Asociației Novapolis provin din mediul institutional, academic şi de afaceri, 
parteneri sociali (patronate, sindicate), ONG/societate civila (asociaţii, fundatii), precum şi 
domeniul mass media şi cultural.  

In 2016 au avut loc multiple demersuri pentru continuarea, stabilirea si incheierea de 
parteneriate și implicarea in proiecte cu organizatii din domeniul de activitate similar 
asociatiei și alți actori relevanți. Pe parcursul anului 2016, Asociatia Novapolis a inițiat, 
continuat si încheiat urmatoarele colaborari și proiecte: 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „GLOBALCOOL! CREȘTEREA GRADULUI DE 
INFORMARE ȘI IMPLICARE ACTIVĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR, CU PRIVIRE LA 

PROBLEMELE DE DEZVOLTARE ALE LUMII ACTUALE”   
 
Din iunie 2016, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a 
implementat, în parteneriat cu „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele 
Umane (A.N.S.R.U), proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare 
activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale”.  
 
Proiectul are o durata de 10 luni 
fiind finanțat de către Ministerul 
Afacerilor Externe prin programul 
României de cooperare pentru 
dezvoltare (RoAid), fiind 
implementat cu sprijinul 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (UNDP) –  
Centrul Regional pentru Europa și 
Asia Centrală. 
 
Proiectul GlobalCool urmărește 
realizarea unei campanii de 
informare, conștientizare și 
sensibilizare,  
adresată tinerilor cu vârste 
cuprinse între 14 și 19 ani din 
instituțiile de învățământ liceal din București și din județele Bacău, Buzău, Vrancea, cu 
privire la problemele de dezvoltare globală.   
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Prin activitățile sale, proiectul a îmbunătățit cunoștințele tinerilor cu privire la valorile și 
conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare, cum funcționează și cum sunt puse 
în practică acestea în societatea românească, dar și cum să opereze cu aceste noțiuni în viața 
de zi cu zi, înțelegând faptul că schimbarea globală începe cu fiecare din noi. 
 
Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a organizat în acest 
context activități de informare și promovare și a desfășurat seminarii tematice în licee din 
București și din județele Bacău, Buzău si Vrancea, cu susținerea Inspectoratelor Județene 
Școlare, unităților de învățământ și cadrelor didactice.  
Elevii au fost informați despre eforturile făcute până acum și rezultatele obținute atât în 
România, cât și la nivel global, precum și despre țintele de atins în perioada următoare, 
pregătind de asemenea materiale dedicate și susținând prezentări în cadrul acțiunilor 
desfășurate în licee.  
 
Printre cele mai semnificative 
rezultate obținute în 2016 în cadrul 
proiectului s-au numărat: 
 
• cca. 600 de elevi și cadre didactice 
din București și din județele Bacău, 
Buzău și Vrancea participanți în 
cadrul sesiunilor de informare și 
seminariilor tematice din cadrul 
proiectului 
• 15 cadre didactice implicate în 
cadrul proiectului  
• 6 licee participante- Școala Libiană 
din București, Colegiul Național „Ion  Creangă” din București, Liceul Pedagogic „Spiru 
Haret” Focșani, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, Liceul cu Program Sportiv 
„Iolanda Balaș Soter” Buzău și Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău. 
• 8 Acorduri de parteneriat încheiate în cadrul proiectului 
• platforma de educație globală monda.eu  
• 115 membri ai grupului GlobalCool creat pe Facebook 
 
Proiectul își propune de asemenea să le ofere elevilor și cadrelor didactice ocazia de a participa 
la ateliere pentru promovarea egalității de gen, la o Școală de iarnă și respectiv un Tur 
academic, ocazie cu care pot interacționa cu experți și specialiști în materie și își pot aprofunda 
cunoștințele.   
 
Proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, 
cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale” face astfel apel la tineri să 
conștientizeze și să se alăture eforturilor de la nivel global, devenind multiplicatori și 
susținători ai conștiinței civice globale. Proiectul se încheie în luna martie 2017.  

 

http://www.novapolis.ro/
http://monda.eu/ro
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  “INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru 

migranți in Regiunea 2” 

In perioada iunie 2016 - mai 2017, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru 

Dezvoltare implementează in calitate de Partener 1, alaturi de Fundatia World Vision Romania, în 

calitate de Solicitant, si Partenerul 2 de implementare, Asociația Centrul pentru Resurse Civice (CRC), 

proiectul  „INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți in Regiunea 2”.  

Proiectul este co-finanţat din FAMI/15.03.02 și are o valoare totală eligibilă de 1.469.247,47 lei Lei.  

 

Obiectivul general al proiectului este de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, 

juridică etc) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională 

(BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de 

integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale. 

  
În mod concret, proiectul a asigurat servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și a 
sprijinit cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori 
sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea 
străinilor din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi 
Constanţa.  

Grupul țintă al proiectului l-a 

constituit: 

 Beneficiari ai unei forme de 
protecţie (BP), atât cei aflati în 
programul de integrare, cât și cei 
care au finalizat programul de 
integrare cu cel mult 6 luni 
înainte de acordarea serviciilor 
prevăzute. 

 Resortisanți ai țărilor terțe cu 
ședere legală în România (RTT), 
aflați în situații de 
vulnerabilitate. 

 Reprezentanţi ai autorităţilor 
publice şi ONG-urilor cu atribuţii 
în domeniul integrării BP și RTT. 
 
 
 

 

 

Prin activitățile sale proiectul acordă asistență și 

servicii de integrare și intenționează să 

îmbunătăţească situaţia celor două grupuri ţintă, BP 

și RTT, care reprezintă categorii de persoane cu 

multe probleme din punct de vedere social, 

probleme date de sosirea în România, 

necunoaşterea obiceiurilor şi a limbii române, 

accesului și participării greoaie pe piața muncii 

pentru majoritatea dintre aceștia, lipsa mijloacelor 

materiale şi financiare de trai, lipsa oportunităţilor 

de petrecere a timpului liber, posibilități mai reduse 

de a accesa sistemul de sănătate și sistemul 

educațional. 

http://www.novapolis.ro/
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In implementarea proiectului, Asociaţia Novapolis – 

Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare a 

participat și a derulat în anul 2016 o serie de activități 

ce includ: 

 înfiintarea a 2 Centre Regionale pentru 
Integrare la  Galati și Constanta și a unui punct de 
lucru la Vaslui 
 realizarea de evenimente de promovare a 
proiectului și a rezultelor sale și elaborarea si 
diseminarea materialelor de informare traduse in 
7 limbi reprezentative ale BP și RTT 
 dezvoltarea de parteneriate și de rețele de 
suport local a actorilor implicați în procesul de 
integrare  
 crearea și dezvoltarea unei rețele de 
mediatori interculturali și voluntari 
 recrutarea, identificarea și înregistrarea 
grupului țintă 
 acordarea serviciilor de asistență 
beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din 
judeţele de implementare: informare și consiliere 
psiho-sociala, asistență juridică, cursuri de limba 
română, inclusiv organizarea unor sesiuni de 
orientare și acomodare culturală, activități socio-
culturale, recreaționale și a unor sesiuni speciale 
de spargere a barierelor culturale în comunităţile 
BP și RTT, asistență materială pentru BP si RTT cu 
nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii 
medicale și servicii educaționale pentru copii, 
mediere profesională și facilitarea accesului la 
piața  muncii. 
 

 

 

 

 

 

Rezultate 2016 

Proiectul are rezultate notabile 

printre care se numără înființarea a 2 

Centre Regionale pentru Integrare la 

Galați și Constanța și a unui Punct de 

lucru la Vaslui în cadrul cărora peste 

250 de BP și RTT au beneficiat de 

informare și de o paletă largă de 

servicii de asistență. Un alt rezultat 

important îl constituie realizarea de 

evenimente de informare și 

promovare a proiectului și a 

rezultatelor sale și elaborarea celor 

3000 de pliante și broșuri în limbile 

comunităților BP și RTT. Totodată, 

una dintre activitățile de seamă ale 

proiectului o reprezintă dezvoltarea 

de parteneriate și de rețele de suport 

local a actorilor implicați în procesul 

de integrare, rețeaua din Regiunea 2 

reunind peste 25 de parteneriate. 

 

http://www.novapolis.ro/
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Continuarea proiectului ”Implicarea 
migranților și a refugiaților la 
integrarea și dezvoltarea rolului lor în 
societatea românească”  

Proiectul urmărește aducerea în prim-plan a contribuției și dificultăților migranților în 
societatea românească. In 2016, Asociația Novapolis a continuat demersurile inițiate in 2015 
și, alături de CCERPA, Asociația Serviciul APEL, Asociația Connect, Fundația Seherezade și 
Universitatea Spiru Haret, a organizat și participat la o serie de evenimente: 
 

® Dezbaterea tematică privind pașii pe care migranții îi parcurg în drumul lor de 
obținere a cetățeniei române și rolul noilor cetățeni români în societate. Invitat de 
onoare a fost domnul Andrei TINU, președintele Autorități Naționale pentru 
Cetățenie. 
 

® Workshopul tematic ”Dificultățile de integrare ale străinilor în societatea 
românească” în cadrul căruia au fost discutate  greutățile pe care le întâmpina 
migranții în procesul de integrare in societatea românească. 

 
 

În 2016, în calitatea sa de membru al 
Comitetului Național de Experți (NEC) în 
cadrul proiectului ,,Mapping mobility - 
pathways, institutions and structural 
effects of youth mobility in Europe 
(MOVE), Asociația Novapolis a continuat 

demersurile privind sprijinirea activității de  
cercetare în materie de mobilitate a tinerilor și a 
participat la Întâlnirea Comitetului de Experți, 
organizată de Academia de Studii Economice 
București, Departamentul de Informatică și 
Cibernetică Economică. 
 

Obiectivul proiectului MOVE este acela de a înțelege complexitatea tiparelor de mobilitate ale 

tinerilor la nivel individual și socio-structural, prin intermediul unei abordări calitative, 

interdisciplinare și pe multiple niveluri și prin analiza datelor secundare provenite din studii 

de caz, având drept scop încurajarea mobilității și reducerea efectelor negative legate de 

percepțiile obiective și subiective privind tinerii. 

 

PROIECT MOVE 

Move este un proiect finanțat de Uniunea 

Europeană, lansat în luna mai 2015, cu o 

durata de 3 ani, care urmărește să 

răspundă provocării de a îmbunătăți 

condițiile în care se desfășoarã 

mobilitatea tinerilor în Europa și se înscrie 

în domeniul Provocarea societală din 

cadrul programului Orizont 2020 “Europa 

într-o lume în schimbare". 

 

http://www.novapolis.ro/
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SUSTENABILITATE PROIECT „PRO JUVENES – PARTENERIAT TRANSNAŢIONAL 
PENTRU O PIAŢĂ INCLUSIVĂ A MUNCII PENTRU TINERI” 

 
Asociația Novapolis, în calitate de Partener 2, a contribuit la sustenabilitatea proiectului „Pro 
Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” 
implementat în perioada octombrie 2014 - noiembrie 2015 de către beneficiarul Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și „AUR” – Asociaţia Naţională a 
Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – 
Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, proiect cofinanțat 
din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Investește în oameni! 
In acest sens, alături de beneficiar și ceilalți parteneri, Asociația Novapolis  a desfășurat 
multiple activități cu privire la ocuparea forței de muncă și incluziunea socială pentru tineri, 
schimburile de stagiari, schimb de experiență și bine practici, dar și depunerea de propuneri 
de proiecte și cooperarea în proiecte europene, diseminare și activități de comunicare: 
 

Masa rotundă “Inovare prin dialog. Cooperare cros-sectorială și transnațională 
pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri” - 09 iunie 2016, București, România. 

 

    
Acest eveniment  a beneficiat de intervențiile experților și 
a persoanelor din grupul țintă al proiectului, precum și de 
participarea actorilor relevanți din domeniul resurselor 
umane și incluziunii sociale a tinerilor. 
 

   Cu acest prilej, reprezentanții instituțiilor publice, ai 
partenerilor sociali și ai ong-urilor au discutat 

despre proiectele inițiate în urma Acordurilor de 
Parteneriat Transnațional încheiate în cadrul 
proiectului “Pro Juvenes- Parteneriat transnational 
pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri” 
POSDRU146751.  

 
Totodată au fost dezbătute o serie de subiecte de actualitate cum ar fi: voluntariatul și 
antreprenoriatul în rândul tinerilor emigranți drept modalități de participare pe piața 
muncii, contribuția partenerilor sociali la optimizarea politicilor naționale și europene pentru 
creșterea capacității de inserție a tinerilor pe piața muncii, impactul tehnologiilor disruptive 
asupra locurilor de muncă și profesiilor viitorului și rolul consultărilor publice în integrarea 
tinerilor pe piața muncii. 
 

http://www.novapolis.ro/
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Întâlnirea a constituit o bună ocazie de a împărtăși inițiative, informații și experiențe în 
materie de politici și practici privind ocuparea și participarea tinerilor pe piața muncii și în 
societatea românească. 

 
 

Proiectul Take your Chance 2 (TyC2) 
 
Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a fost în 2016 
organizație gazdă în cadrul proiectului Take your Chance 2, Programul Erasmus +, Acțiune 
Cheie 1. În acest context, primul stagiar internațional, Marta Potenza și-a început activitatea 
în iunie 2016 și a lucrat în România timp de 16 săptămâni alături de echipa Asociației Novapolis 
în domeniul managementului de proiect, strângerii de fonduri, planurilor individualizate de 
învățământ și comunicării.  
 

Obiectivul proiectului Take your Chance 2 a fost de a dezvolta 
competențele tinerilor și de a le oferi acestora oportunități 
suplimentare care să îi capaciteze și să le sporească șansele de 
angajare pe piețele muncii contemporane, atât la nivel 
național, cât și la nivel european.  
 
Participarea Asociației Novapolis în cadrul proiectului a avut loc 
totodată în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pro 
Juvenes- Parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a 

muncii pentru tineri”, cofinanțat de Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni!, bazându-se pe 
Acordul de Parteneriat Trans-național, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice din România – Direcția de Dialog Social, Asociația Novapolis și 
Unione degli Assessorati. Printre acțiunile de intervenție cu privire la ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială pentru tineri stabilite prin Planul de Acțiune al Parteneriatului 
Transnațional, sunt incluse schimburile de stagiari, cele mai bune practici, dar și depunerea de 
propuneri de proiecte și cooperarea în proiecte europene, diseminare și activități de 
comunicare. 
 
“ Sunt extrem de multumită de mediul de lucru pe care l-am întâlnit în cadrul Asociației 
Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, având astfel posibilitatea de a 
învăța în mod practic ceea ce am studiat, precum și de a lucra zi de zi în cadrul unui ONG din 
România.  
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Sper ca mulți alți tineri să aibă posibilitatea de a face același 
lucru, fiind o ocazie perfectă de a reflecta asupra nevoii de a 
deveni mult mai specializați pentru a reuși să aducem resurse 
de calitate pe piața muncii, mai ales într-un domeniu în care 
încercăm să oferim servicii mult mai bune unor persoane care 
deja se confruntă cu dificultăți.”  
 
Marta Potenza, trainee în cadrul Asociației Novapolis, iunie- 
octombrie 2016 
 

 
Participare la Forumul Perspective ale cooperării europene în domeniul tineretului - Bonn, 
Germania,  27-28 iunie 2016 
 
Forumul a avut ca scop să examineze stadiul punerii în aplicare a Strategiei UE pentru tineret, 
să reflecteze asupra constatărilor evaluării intermediare (impact, teme, instrumente) și 
discutarea unor posibile abordări pentru urmărirea și dezvoltarea strategiei UE pentru tineret 
și a cuprins o serie de activități precum prezentarea raportului final privind prioritățile politicii 
de tineret pentru intervalul 2016-2018, prezentarea și discutarea particularităților din fiecare 
țară, grupuri de lucru pe tema cooperării internaționale și instrumentele de lucru ale Politicii 
de Tineret a UE. 
Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, 
organizații și consilii de tineret, reprezentanți ai instituțiilor publice responsabile de politicile 
de tineret, reprezentanți ai Agențiilor Naționale responsabile de programul Erasmus+ Tineret 
în Acțiune. 
 
 
Proiect PACT, 30 iunie 2016, București 

 
Asociația Novapolis a participat la evenimentul de promovare și 
sesiunea de networking din cadrul proiectului 
european “Pact":ProActive Case-based targeted for social 
inclusion care este finanțat de Comisia Europeană prin 
Programul pentru Ocuparea forței de muncă și Inovarea socială, 
"EASI" (2014-2020) și reprezintă o inițiativă de inovare în 
domeniul serviciilor sociale, cu scopul de a testa un nou model de 
ingrijire pentru persoanele cu risc de excluziune socială în 
regiunea Castilla y Leon (Spania), bazat pe două strategii 
interconectate: parteneriatul public-privat și investițiile sociale.  
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Vizită de lucru Centrul de Ajutor Stazione Centrale al Municipalității Milano  
 
Asociația Novapolis a efectuat un schimb de experință și bune practici la Centrul de Ajutor 
Stazione Centrale al Municipalității Milano, Italia ocazie cu care au fost observate modalitățile 
și instrumentele de ajutor și asistență oferite persoanelor fără adăpost, elemente esenţiale în 
ruperea cercului sărăciei şi promovarea unei incluziuni sociale reale pe toate palierele. 
Întâlnirea a prilejuit împărtășirea de bune practici și informaţii în materie de incluziune a 
tinerilor, imigranților și a grupurilor vulnerabile. 

 
  În acest sens, cele mai relevante metodologii și practici au 

vizat oferirea de servicii integrate prin oferirea de 
adăpost, facilitarea accesului la servicii de consiliere 
juridică și medicale, la servicii de igienă corporală, 
orientare către servicii sociale și în vederea inserției 
profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de 

muncă. 
 
Mai mult, pe durata vizitei de lucru au fost discutate 
aspecte importante cu privire la inserția socială a 
persoanelor afectate de fenomenul sărăciei și ponderea 
persoanelor tinere amenințate de sărăcie sau excluziune 
socială, mobilitatea și migrația forței de muncă tinere din 
regiunea Milano, precum și lucrul în rețea, cooperarea 
dintre autorități, actori sociali și organizațiile 
nonguvernamentale. 
 
 
Traducerea în limba italiană a ”Studiului comparativ european privind migrația și 
mobilitatea intra-europeană a tinerilor în România”  

 
Studiul a fost realizat în cadrul  proiectului “PRO JUVENES- 
Parteneriat transnațional pentru o piața inclusivă a muncii 
pentru tineri”, POSDRU/171/6.4/S/146751 în colaborare cu 
partenerii din Italia și Spania și reprezintă un raport complex de 
cercetare  a unei serii de aspecte legate de mobilitatea și 
migrația tinerilor pe piața muncii: identificarea dimensiunilor, 
caracteristicilor, proceselor și a tipurilor de migrație în rândul 
tinerilor, profilurile tinerilor care migrează (emigranți, 
imigranți sau potențiali emigranți) și care urmează să acceseze 
sau deja participă pe piața muncii națională sau pe piața 
muncii din state membre ale Uniunii Europene în contextul 
impactului și a efectelor pe care migrația tinerilor le are asupra 

unei piețe a muncii inclusive. 
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Participarea la Întâlnirea de lucru ”Tineri și NEETs. Priorități naționale din domeniu și 
propuneri pentru agenda europeană” organizată de Cabinetul secretarului de stat pentru 
afaceri europene din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice. 
In cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte precum: combaterea șomajului în rândul 
tinerilor prin măsuri active și personalizate grupului țintă, accesibilizarea pieței muncii prin 
pachete de mobilitate activare, prin forme de instruire, ucenicie, stagii și angajare flexibile, 
sprijinirea tinerilor greu accesibili, asigurarea transziției de la educație la piața muncii, 
combaterea abandonului școlar, asigurarea unor programe adaptate de instruire, ucenicie și 
formare profesională pentru tineri și NEETs,antreprenoriat, precum și Programul Operațional 
Capital Uman (PO CU), Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri și Axa 
Prioritară 6 - Educație și competențe. 
 
 

REPREZENTARE ÎN REȚELE ȘI GRUPURI DE LUCRU NATIONALE ȘI EUROPENE 

 

 

În anul 2016, Asociația Novapolis a derulat și a participat la multiple acțiuni realizate în 

cadrul rețelelor și grupurilor de lucru naționale și europene din care face parte. 

 

Totodată, de-a lungul anului 2016, Asociația Novapolis a 

participat la multiple selecții de proiecte pe tematici 

precum cooperarea internațională pentru dezvoltare, migrație, 

gen și egalitate de șanse, anti-sărăcie, educație, tineret și 

antreprenoriat și creșterea capacității actorilor activi în domeniul 

integrării migranților. 

 

Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS) – EAPN România 

 

În calitate de membră RENASIS - EAPN, Asociația Novapolis a fost implicată într-o serie de 

activități naționale și europene, cu scopul prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.  
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Pe parcursul anului 2016, Asociația Novapolis a 

reprezentat România în cadrul Grupului EU 

Inclusion Strategies al EAPN (EU ISG). Acesta 

oferă sprijin reciproc pentru rețelele în vederea 

dezvoltării unor strategii naționale și planuri de a lupta 

împotriva sărăciei și cercetează în ce măsură 

aranjamentele instituționale și strategiile UE (Europa 2020, MDC socială, Strategia ocuparea forței de muncă, 

Platforma de combatere a sărăciei, fondurile structurale) pot fi folosite pentru a sprijini punerea în aplicare a 

unor astfel de strategii. Este cadrul în care se evaluează de asemenea, punctele forte și punctele slabe ale acestor 

strategii și politici ale UE.  

 

Asociația Novapolis a participat la Conferința From the Delors White Paper (1993) to the 

EU Pillar of Social Rights (2016), what future for the fight against poverty in Europe 

organizată de EAPN în data de 16 iunie 2016 la Bruxelles cu scopul de a oferi input util și adecvat 

privind consultarea de la nivel european în ceea ce privește Pilonul European al Drepturilor Sociale.   

EAPN a pus astfel la dispoziție experiența și cunoștințele dobândite referitoare la modul în care un 

astfel de Pilon ar putea completa sau să se bazeze pe strategiile existente, și mai mult a analizat 

potențialul PilonuluiDrepturilor Sociale care se va reflecta asupra și va fi conectat cu viitorul rol al UE 

în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. 

 

În cadrul Adunării Generale a RENASIS din 22 iulie 2016, Asociația Novapolis a fost 

aleasă cu unanimitate de voturi pentru a ocupa poziția de Președinte al 

RENASIS. Totodată, Asociaia Novapolis a fost desemnată ca membru al Comitetului Director al 

rețelei. 
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Asociația Novapolis, alături de EAPN România – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială 

(RENASIS) și alți membri ai rețelei au organizat în luna octombrie 2016, Atelierul ”Măsuri și 

intervenții pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în rândul tinerilor 

din România”. 

Iniţiativa de a organiza acest atelier a fost legată de celebrarea 

Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei, care 

se desfășoară în fiecare an, în data de 17 octombrie. 

Scopul acestui eveniment a fost de a promova și conștientiza 

necesitatea de intervenții și acțiuni comune pentru eradicarea 

sărăciei și în aceeași măsură de a aprofunda și facilita discuțiile 

referitoare la capacitarea tinerilor prin participare și diseminarea 

de bune practici pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri, 

Programul ”Școală după școală” - măsură prioritară în Pachetul 

Național Anti-Sărăcie, economia socială și incluziunea socială ca 

instrumente utile de luptă împotriva sărăciei, marginalizării și 

discriminării în rândul tinerilor. 

 

Asociația Novapolis, în calitate de membră a 

EAPN și deținând președenția RENASIS a fost 

prezentă la Adunarea Generală a EAPN 
care a avut loc în data de 29 octombrie 2016 la 

Bruges. Cu acest prilej, au fost purtate o serie de 

discuții privind situația critică în care se află Europa 

în contextul în care inegalitatea este în creștere și 

mai mult de 123 de milioane de europeni sunt 

expuși riscului sau trăiesc în sărăcie și excluziune. 

Totodată, întâlnirea a facilitat dezbatea privind 

criza umanitară cu care se confruntă Europa, deteriorarea accelerată a economiei și a bunăstării 

Greciei, alături de evoluția post-BREXIT, eșecul de a ridica standardele sociale în statele din Europa 

Centrala și de Est, veniturile extrem de reduse în statele baltice și din Balcani, răspândirea mesajelor 

xenofobe și rasiste, cu partidele de extremă dreapta în creștere în multe state membre.  

La nivelul Task Force-ului EAPN privind Migrația și Azilul, Asociația Novapolis 

a fost foarte activă și a contribuit la cartografierea activităților membrilor EAPN în acest 

domeniu elaborând si fișa națională de privind profilul și situația din România. 
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ACTIVITĂȚI ȘI RETEAUA FEAD - Fondul European de 

Ajutor destinat celor mai Defavorizate Persoane  
 

Asociația Novapolis  a desfășurat în 2016 o serie de acțiuni 
în scopul micșorării nivelului de sărăcie atât la nivel 
național, cât și internațional. Astfel, în luna ianuarie 2016 a 

organizat Întâlnirea Națională a Actorilor relevanți pentru 
programul FEAD / POAD (Fondul European de Ajutor destinat celor mai Defavorizate 
Persoane / Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate).  
 
Cu această ocazie au participat reprezentanți publici și privați, 
experți și specialiști activi în domeniu - instituții, organizații 
partenere și beneficiari ai programului, iar evenimentul a prilejuit 
discuții și dezbateri cu privire la derularea FEAD / POAD și 
colaborarea la nivel european, grupurile ținta vizate de program în 
România, măsurile auxiliare, aspectele tehnice și operaționale ale 
POAD în România, precum și Conferința Europeană FEAD și 
dezvoltarea Platformei online la nivelul Uniunii Europene a 
Fondului European de Ajutor destinat celor mai Defavorizate 
Persoane. 
 
Totodată, în 2016 Novapolis a participat în mod activ la Conferința Europeană ”Rețeaua 
FEAD: Schimb de cunoștințe, identificarea unor sinergii pentru a sparge cercul vicios al 
sărăciei și al deprivării” de la Bruxelles, Belgia. 
 
Conferința s-a desfășurat cu scopul de a împărtăși experiența rețelei în domeniu și de a 
disemina rezultatele cheie ale celor mai recente publicații. În acest sens, reprezentantul 
Asociație Novapolis a colaborat cu ceilalți specialiști în domeniu pe următoarele subiecte: 
structurarea temelor și instrumentelor pentru schimbul de experiență, consolidarea 
capacităților și crearea de rețele în legătură cu Fondul FEAD și înființarea Platformei 
FEAD,asigurarea prezenței FEAD în mediul online (pagini web și instrumente electronice în 
rețea), organizarea următoarelor evenimente din rețea, colectarea de bune practici etc. 
Printre participanți s-au numărat reprezentanți și specialiști ai autorităților publice și 
organizațiilor private, membri ai rețelelor naționale și internaționale din Uniunea Europeană 
care sunt direct implicați în programul FEAD și implementarea acestuia la nivel european și 
național. 
 
Novapolis a fost de asemenea prezentă la cea treia Intâlnire a rețelei FEAD cu titlul Sinergii 
între Fondul Social European (FSE) și Fondul European de Ajutor destinat celor mai 
Defavorizate Persoane (FEAD).  
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Intâlnirea a furnizat un cadru optim de discuție, dezbateri și împărtășire a informațiilor privind 
sinergiile dintre FSE și FEAD, explorarea provocărilor, soluții identificate și bune practici, 
facilitarea în continuare a schimbul de experiență și de bune practici, favorizează consolidarea 
capacităților și crearea de rețele între partenerii cheie care implementează FEAD, Autoritățile 
de Management și UE și părțile interesate la nivel național. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOND ROMANIA. GRUPUL MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE DIN CADRUL FOND 

 

Asociația Novapolis a participat în calitate de 

membru FOND la seminarul ”Autoritățile Locale 
și Cooperarea cu Organizațiile 
Neguvernamentale: Oportunități de dezvoltare 
și parteneriate în noul context global al 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” organizat 
de FOND în luna martie 2016.  
 
Evenimentul  a reunit reprezentanți ai autorităților 

publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale cu scopul de a discuta despre cooperarea, schimbul 
de bune practici și cum pot fi acestea multiplicate, luând în considerare noul context global generat de 
adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivelul Națiunilor Unite (septembrie 2015). 
 

Forumul ONG de la Marea Neagră – Varna, 31 octombrie – 2 noiembrie 2016 

Asociația Novapolis a fost prezentă la cea de-a noua ediție a 

Forumului ONG de la Marea Neagră, organizat la Varna, 

Bulgaria, in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2016, unul 

dintre cele mai importante evenimente dedicate dezvoltării 

internaționale. 
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Cu această ocazie, Asociația Novapolis a stabilit contacte cu alte organizatii din alte tari si contribuita 

la impartăsirea de informații, bune practici și experiențe privind implementarea Cadrului Strategic 

pentru Cooperarea Societății Civile în Regiunea Mării Negre. 

În urma participării, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și 

Inițiative pentru Dezvoltare a susținut alaturi de alti participanti 

la Forum din Bulgaria, Turcia, Irlanda, Macedonia, Georgia, Rusia, 

Armenia, Belgia, Ajerbaijan, Belarus, Republica Moldova, 

Ucraina, Grecia, Rezolutia cu privire la situatia societatii civile 

din Regiunea Mării Negre, rezoluție propusă în cadrul 

evenimentului. 

Școala Română de Dezvoltare – București, 4-6 iulie 2016  
 

Ca membru activ in rețeaua FOND, 

Asociația Novapolis s-a implicat în 

organizarea și a participat la Școala 

Română de Dezvoltare, ediția a 9-a, 

”Sustainable Development Goals: 

Building our common future and leave no one behind”. Evenimentul reprezintă unul dintre 

cele mai importante în domeniul Politicii de Cooperare pentru Dezvoltare, iar ediția din 2016 a fost 

organizată în contextul Agendei 2030 și a inclus subiecte precum punerea în aplicare a noilor  Obiective 

de Dezvoltare Durabilă,  cele mai bune practici în domeniu și actualizări privind noul cadru strategic și 

juridic național privind cooperarea pentru dezvoltare. 

Asociația Novapolis a facilitat prezența doamna 

Maia Chkhenkeli,  Coordonator programe Fundația 

Acțiune contra Foametei (Fundación Acción Contra 

El Hambre-ACH) - Misiunea Caucazul de Sud, în 

cadrul workshopului tematic ”Trends in 

Humanitarian Sector”. În intervenția sa aeasta a 

prezentat situația și proiectele desfășurate în Georgia 
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privind eforturile în domeniul Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare și asistenței umanitare.  

Această activitate a constituit o continuare a parteneriatului încheiat în Asociația Novapolis și Fundația 

Acțiune contra Foametei din Spania în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional 

pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” al cărui beneficiar a fost Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social. 

 

ALTE PARTICIPĂRI 

European Migration Forum - Bruxelles, Belgia, 6 - 7 aprilie 2016 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru 
Dezvoltare a fost selectată pentru a participa la cea de-a doua ediție 
a Forumului Migratiei Europene (European Migration Forum), 
eveniment organizat la sediul Comitetului Economic și Social 
European la Bruxelles, Belgia, in perioada 6 - 7 aprilie 2016.  

European Migration Forum reprezintă o platformă de dialog între 
societatea civilă și instituțiile europene cu privire la aspectele legate de 
migrația, azilul și integrarea resortisanților țărilor terțe având scopul 
de a consolida coordonarea și cooperarea dintre actorii-cheie și de a 

informa  cu privire la procesul decizional al UE în domeniile migrației, azilului și integrării. În 
aceeași măsură, Forumul are în vedere ca instituțiile europene să fie bine informate cu privire 
la principalele provocări cu care organizațiile societății civile și a partenerilor sociali se 
confruntă pe teren și cu privire la modul în care se poate contribui în mod constructiv la 
eforturile de a satisface nevoile migranților. 

Obiectivul celei de a doua reuniuni a Forumului European de Migrație a fost de a discuta 
despre o abordare pe termen lung a migrației forței de muncă durabile și a integrării cu succes. 
Cea de a doua ediție a avut sarcina de a traduce feedback-ul societății civile într-o politică 
concretă de migrație pentru Uniunea Europeană.  

In cadrul evenimentului, Asociatia Novapolis a participat 
activ alaturi de alte ONG-uri, de practicienii din partea 
autorităților locale și regionale, de reprezentanți ai statelor 
membre și membrii Grupului permanent al CESE privind 
imigrația și integrarea, la un schimb de experiente si de 
bune practici, stabilind in acest mod noi oportunitati de 
colaborare internationala cu actori importanti din 
fenomenul migratiei. 
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Formatul Forumului a avut la bază o abordare participativă, 
care a oferit spațiu pentru munca în grupuri mici și o 
discuție liberă, dar ghidată. Acest lucru a permis 
organizațiilor societății civile să interacționeze îndeaproape 
pe preocupările și domeniile de interes comun, contribuind 
la crearea unei rețele europene reală a organizațiilor. 

 

 

 

 

Forumul Diversității Culturale - București, 14-15 aprilie 2016 
 

În cadrul Forumului Diversității Culturale, Asociația Novapolis a 

realizat o prezentare privind Accesul copiilor străini la 

sistemul educațional din România - o abordare empirică 

pentru regiunea București-Ilfov. Novapolis a punctat cu această 

ocazie că educația reprezintă un element esențial al politicii 

guvernamentale și un domeniu cheie în procesul de integrare a 

migranților, iar o societate cu rezultate educaționale puternice va 

valorifica întregul potențial al persoanelor și le va oferi șanse mai 

bune pentru a contribui efectiv la dezvoltarea economică și socială. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Noile minorități 

din municipiul București, implementat de Asociația Mișcarea 

pentru Acțiune și Inițiativă Europeană în parteneriat cu Institutul 

de Cercetarea Telemark din Norvegia. 

 
 
 

WORKSHOP – LUCRUL CU SOLICITANȚI DE AZIL ȘI REFUGIAȚI 
 

În luna noiembrie 2016, Asociația Novapolis a participat la workshopul organizat de 
UNHCR Reprezentanța în România care a avut teme de discuție subiecte precum 

lucrul cu solicitanții de azil și refugiați - condiții de recepție, 

asistență, provocări în plan local, oferirea de consiliere și sprijin, 
particularități culturale, situația grupurilor vulnerabile, viziune cu 
privire la integrare, indicatori ai integrării, gestionarea situațiilor de 
discriminare și violența sexuală și de gen, referirea și asistarea 
cazurilor. 

http://www.novapolis.ro/
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PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA ORGANIZATIEI – FONDURI SI FINANTARI 

 

Pe parcursul anului 2016 s-au derulat în permanență activități de comunicare și PR pentru 
promovarea și diseminarea informațiilor referitoare la inițiativele Asociației Novapolis și 
respectiv rezultatele obținute, folosindu-se metode precum transmiterea de comunicate și 
anunțuri de presă, newlettere, articole și materiale dedicate.  
 
Principalele canale au inclus website-ul organizației, paginile și grupurile de Facebook dedicate 
organizației și proiectelor derulate- „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare 
activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale” și 
„INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, platformele online, precum 
și website-urile partenerilor Asociației Novapolis. 
 
Presa națională și locală a acordat și în anul 2016 un interes deosebit proiectelor Asociației: 
AGERPRES, DIGI 24, website-urile LIVE PR, ROMANIA POZITIVA, website-urile specializate 
STIRI ONG, MIGRANT (realizat în cadrul proiectului Migrant în România)  și PORTAL RESURSE 
UMANE au prezentat initiațivele Asociației Novapolis.  
 
Conținutul abordat pe paginile de Facebook asociate Novapolis a atras un număr considerabil 
de persoane expuse informațiilor prezentate și implicate în discuții: 204 persoane au apreciat 
pagina dedicată proiectului INTEGRARE+, în timp ce 113 persoane s-au alăturat grupului 
GlobalCool. 
 
Informațiile au fost astfel accesibile publicului țintă al Asociației, din București și din județele 
din Regiunea 2- Bacău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea, comunităților locale, 
instituțiilor de la nivel central și respectiv local și organizațiilor neguvernamentale.  O atenție 
deosebită a fost acordată în continuare tinerilor, informați și responsabilizați prin intermediul 
proiectului GlobalCool cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale.  
 
Asociația Novapolis a realizat de asemenea numeroase activități dedicate în cadrul proiectelor 
derulate în 2016: a implementat campanii de informare și conștientizare, a produs și a 
diseminat materiale conținând informații relevante despre activitățile desfășurate, în limba 
română și în limba engleză, a organizat sesiuni de coordonare, întâlniri și grupuri de lucru, 
ateliere și seminarii.   
 
Asociația Novapolis a inaugurat de asemenea, împreună cu Fundația World Vision România și 
Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța, Centrul Regional pentru Integrare 
Constanța, Centrul Regional pentru Integrare Galați și Punctul de lucru de la Vaslui în iulie 
2016. Inaugurate în cadrul proiectului „INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în 
Regiunea 2”, Centrele Regionale pentru Integrare și Punctul de Lucru au rolul de a contribui și 
întări capacitatea BP și RTT de a se integra în societatea românească prin livrarea unor servicii 
de informare, consiliere socială, psihologică şi juridică, precum și asistență materială. 

http://www.novapolis.ro/
http://www.novapolis.ro/ro/
https://www.facebook.com/NovapolisRomania/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/
https://www.facebook.com/groups/278900522474152/
https://www.facebook.com/Integrareplus/?fref=ts
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Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a susținut de asemenea 
demersurile organizațiilor partenere și nu numai, între care amintim campania 
#AlăturiDeRefugiați, demarată de UNHCR în iunie 2016 și respectiv campania I Get You, inițiată 
de JRS, urmărind crearea de comunități incluzive în care toată lumea este apreciată. 
 
Participarea în cadrul evenimentelor și întâlnirilor desfășurate la nivel internațional și național  
a reprezentat o altă modalitate de a promova Asociația și activitățile sale.   
 

RESURSE Și SURSE DE FINANȚARE 

 

În anul 2016 au fost realizate actiuni de strangere de fonduri prin campania de 2% sau 

prezentarea de dosare pentru obținerea de sponsorizari si donatii, scriere de proiecte si 

identificarea surselor de finantare de la nivel național și european. In plus, participarea la 

diverse evenimente si intalniri la nivel national si international au reprezentat un alt vector 

utilizat pentru promovarea Asociatiei si a activitatilor sale precum si pentru sustinerea 

obiectivelor sale de advocacy. 

 

 

 

 

 
 

16%

80%

4%

Pondere venituri 2016

Venituri din sponsorizări

Fonduri nerambursabile

Alte venituri AFSP

http://www.novapolis.ro/
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Date de contact: 
 
 

Presedinta: Iris Alexe 
 
Telefon: 031 417 80 30  
 
Email: asociatianovapolis@gmail.com  
 
Website: www.novapolis.ro 
 
 
 
Adrese sedii - Bucuresti: 

 Punct de lucru: Str. Inișor nr. 8, sector 2, București, Romania 

 Sediu social: Sos. Pantelimon nr. 239, sector 2, București, Romania 

 

Adresa Sucursala – Năvodari, jud. Constanța: 

 Str. Midiei nr. 9, Năvodari, jud. Constanța, Romania 
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