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RENASIS a fost înființată în 2008 de un grup de 13 ONG-uri din România. Scopul rețelei este de a combate sărăcia și excluziunea socială prin: 

• Consolidarea capacității ONG-urilor românești de a acționa în lupta împotriva sărăciei atât la nivel național cât și internațional; 

• Promovarea implicării active a ONG-urilor naționale la nivel național și la nivelul politicilor UE în domenii specifice, corelate cu rețeaua de 
combatere a sărăciei; 

• sensibilizarea cetățenilor români cu privire la principiile și mijloacele specifice de combatere a sărăciei, promovarea libertății și a drepturilor 
omului; 

• promovarea parteneriatelor concrete între ONG-uri, autorități locale, instituții publice, biserici, organizații din sectorul privat și comunități 
locale; 

• Combaterea discriminării indivizilor / grupurilor etnice și sociale / comunităților locale bazate pe sărăcie; 

• Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării durabile. 

 
Consiliul de administrație al RENASIS este compus din reprezentanți ai următoarelor organizații membre: 
1. "AUR" - A.N.S.R.U. - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, doamna Raluca Manaila - Președinte al RENASIS până în iulie 2016; 
2. Fundația PESTALOZZI, doamna Daniela Mihaita - Vicepreședinte al RENASIS; 
3. SOS Satele Copiilor, doamna Mirela Lavric până în luna iulie 2016; Asociația Mici Producători, doamna Karina Mereuță din iulie 2016. 
4. World Vision Romania - doamna Loredana Giuglea – Coordonator PEP, reprezintă RENASIS in Grupul EAPN PEP, Vicepreședinte RENASIS. 
5. Asociația NOVAPOLIS, domna Iris Alexe - reprezintă RENASIS în EAPN EU ISG & Președinte RENASIS incepand cu iulie 2016. 
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Membri RENASIS sunt: 

 

✓ Fundatia ESTUAR  
✓ Fundatia World Vision Romania 

✓ Fundatia pentru Invatamant 
✓ Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala 

✓ Opportunity Associates Romania (pana in luna iulie 2016) 
✓ Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS 

✓ Universitatea “Petre Andrei”  
✓ SOS Satele Copiilor 
✓ “AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane 

✓ Asociatia Meridiane Socio-Culturale  
✓ Asociatia REPERE  
✓ Organizatia MAMA MARE  
✓ Asociatia Cetatea lui Bucur 7 Centre  
✓ Fundatia PESTALOZZI  
✓ Asociatia NOVAPOLIS  
✓ Synergetica Foundation – observatory statute 

✓ Fundatia PAEM, Alba (din iulie 2016) 
✓ Asociatia Mici Producatori (din iulie 2016) 
✓ Human Catalyst (din iulie 2016) 
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I. Influence National Governments for Better Policies: Advocacy, Lobbying and Policy-Making linked to European level developments.  
 

Principalele acțiuni întreprinse la nivel național de către RENASIS prin organizațiile membre și membrii consiliului au vizat: 

- Întâlniri cu reprezentanții Ministerului Muncii din România (MMFPSPV) și cu alte părți interesate active în domeniu 
- Activități de diseminare și comunicare pentru a informa temele de discuție la EAPN, precum și observațiile, propunerile și recomandările 
formulate la nivel european pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 
- Advocacy și contributii in elaborarea politicilor de combatere si prevenire a saraciei la nivel national inclusiv participare si contributii in cadrul 
grupului EUISG al EAPN. 
 
RENASIS a desfășurat în 2016 o serie de acțiuni în scopul combaterii si prevenirii sărăciei atât la nivel național, cât și la nivel european:  
 

 Astfel, în luna ianuarie 2016, RENASIS 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 sprijinul 
Asociatiei Novapolis. 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 anul 2016, RENASIS a participat 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. Conferinta a avut in vedere 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.  
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 RENASIS 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). 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. 
 

 Pe de alta parte, RENASIS 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.   
 

 RENASIS a 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. 
 

 RENASIS si EAPN Europa si-au exprimat sustinerea fata de Programul Scoala dupa Scoala prin acordarea de Scrisori de suport fata de 
initiativa Asociatiei Human Catalyst care milita pentru accesul la educatie de calitate pentru copii aflati in situatii de viata dificile, respectiv 
finantarea de la bugetul de stat a programului ”Școală după școală”. 
 

 La nivelul Task Force-ului EAPN privind Migrația, RENASIS cu suportul Asociației Novapolis a fost foarte activă și a contribuit la 
cartografierea activităților membrilor EAPN în acest domeniu elaborând si fișa națională privind profilul și situația privind migrația, azilul si 
integrarea imigranților in România. 
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II. Participation of People Experiencing Poverty and Social Exclusion in Internal and External Workings of the National Network.  

 
 
RENASIS a participat la Reuniunea Coordonatorilor Naționali PEP din aprilie 2016 - pregătirea pentru evenimentul PEP, care a avut loc la Almere, 
Olanda și, de asemenea, în octombrie 2016, la evenimentul de Capacity building pentru coordonatorii PEP, din Bruges. Obiectivele specifice 
evenimentului de capacity building au fost: 
✓ Să ofere un spațiu pentru participanți pentru a face schimb de experiență cu privire la implicarea lor în rețeaua națională și modul în care 

acestea se raportează la procesele europene. 
✓ Să înțeleagă conceptele cheie ale activității EAPN, cum ar fi: sărăcia, excluziunea socială, inegalitățile, participarea, parteneriatul și modul în 

care sunt definite și înțelese. 
✓ Să consolideze cunoștințele membrilor despre modul în care funcționează UE - "cine face ce" și despre politicile specifice ale UE și modul în 

care EAPN se angajează cu ei. 
 

 
La evenimentul PEP din 2016, care a avut loc la Bruxelles, RENASIS, beneficiind de suportul World Vision Romania, a fost reprezentat de trei 
tineri. Delegația românească a exprimat mesaje legate de: 
• accesul la educație de calitate pentru copii și tineri 
• accesul la servicii medicale de calitate 
• accesul la programele de locuințe pentru tineri 
• accesul la servicii sociale integrate 
• participarea și implicarea copiilor și a tinerilor în procesul de luare a deciziilor 
• prevenirea violenței împotriva copiilor 
• drepturi egale pentru toți cetățenii UE, inclusiv dreptul de vot 
• lupta împotriva discriminării și excluziunii sociale pentru minorele vulnerabile ale populației, persoanele care trăiesc în sărăcie, migranții 
Mai multe informații în blogul atașat. (Http://blog.worldvision.ro/?p=6940) 

 

 

 

http://blog.worldvision.ro/?p=6940
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III. Development and Growth of the Network.  
 

Pentru dezvoltarea și dezvoltarea rețelei în 2016, RENASIS a acționat pe mai multe direcții: 

- Consolidarea rețelei prin activarea membrilor rețelei și menținerea în cadrul acesteia a membrilor care au manifestat și continuă să 
manifeste interes pentru activitățile de rețea și care își îndeplinesc obligațiile (plătește și supune GA taxa anuală de membru); 

- Posibila implicare a noilor ONG-uri care se ocupă de următoarele aspecte: integrarea socială a romilor, a persoanelor în vârstă, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor aflate în situații de risc, a eradicării sărăciei. 

- Menținerea unei funcționări eficiente a rețelei la nivel național și internațional și pentru a permite o comunicare strânsă cu membrii și 
consiliul. 

- Stabilirea de parteneriate la nivel național și european. 

- Elaborarea de propuneri de proiecte la nivel național pentru accesarea fondurilor structurale împreună cu organizațiile membre cu 
experiență extinsă în acest domeniu. 

 

In 2016, un numar de 3 organizatii noi au fost atrase sa se inscrie in RENASIS si au aderat conform deciziei AG. Pe de alta parte a fost 
inregistrata Cererea de retragere a OAR – Opportunity Associates Romania.  
 
Totodata, au fost identificate alte organizatii care ar putea fi invitate sa participe in cadrul RENASIS, si anume organizatiile membre ale 
“Coalitiei Anti-Saracie” infiintata de Guvernul Ciolos. In acelasi registru al dezvoltarii RENASIS se inscriu proiectul PACT si aplicatiile pentru 
proiectul EMIN2 si Decent Work 3. 
 
Astfel, o prima o oportunitate pentru ca noii/ potentialii membrii sa cunoasca activitatea RENASIS a reprezentat-o intalnirea din 30 iunie 2016 
prilejuita de proiectul PACT derulat in parteneriat cu EAPN Castillia si realizat cu suportul organizatiei AUR. In acest context s-a stabilit si 
necesitatea realizarii unor materiale de prezentare si informare ale RENASIS care sa fie prezentat organizatiilor, potentialilor noi membri. In 
plus, s-a impus necesitatea reactualizarii planului strategic al RENASIS.  
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IV. Good Governance and Strong Internal Democracy.  

Pentru a asigura o buna guvernare și democrația internă a retelei, RENASIS a luat în considerare procedurile și principiile democratice și 
participative ale RENASIS și implicarea în cadrul EAPN Europa, cum ar fi: 

- Întâlniri ale Consiliului Director și corespondență, discuții și schimb de informații 
- Comunicare transparentă prin intermediul diferitelor canale din cadrul rețelei (site web, Facebook, e-mail, întâlniri față în față) 
- Prezentarea situației financiare în Raportul contabil 
- Rapoarte periodice privind dezvoltarea activităților (EUISG, PEP, proiecte europene) 
- Consultări privind prioritățile și direcții de acțiune viitoare; 
-Participarea la reuniunile executive ale EAPN și ale Adunării Generale aferente 2016 

 
A fost organizata Adunarea Generala (AG) a RENASIS in data 22.07.2016 la care au participat dupa cum urmeaza: 8 membrii prezenti: ”AUR” – 
A.N.S.R.U., Asociatia Novapolis, World Vision, SOS Satele Copiilor, SECS – Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, CENTRAS – Centrul de 
Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale, Asociatia REPERE, Fundatia Pestalozzi), 2 mandate de reprezentare: Opportunity Associates 
Romania si Organizatia Mama Mare. La AG au participat ca invitati urmatoarele persoane: Magda Tancau, Networking Officer EAPN EUROPE, 
Fundatia PAEM, Alba, cerere de adeziune si Asociatia Mici Producatori, cerere de adeziune. 
 
In cadrul AG aspectele abordate au fost: Prezentare EAPN (Magda Tancău, Development Officer, European Anti-Poverty Network (EAPN); 
Prezentarea generala a activitatii RENASIS in perioada 2014 – 2016; Raportul de activitate si situatia financiara in perioada 2014 – 2016; 
Reprezentarea RENASIS in cadrul structurilor EAPN (EUISG, People Experiencing Poverty, Task Forces); Extinderea numarului de membrii al 
RENASIS; Alegeri pentru pozitia de presedinte al RENASIS si in cadrul Comitetului Director; Proiecte viitoare si oportunitati de finantare; 
Modalitatile de implicare al membrilor RENASIS in activitatea Retelei. 
 
Deciziile AG din 22.07.2016 au vizat: Au fost aprobate cererile de adeziune a trei noi membrii: Fundatia PAEM, Alba, Asociatia Mici Producatori, 

Human Catalyst. A fost inregistrata Cererea de retragere a OAR – Opportunity Associates Romania. A fost ales noul presedinte al RENASIS: Iris 

Alexe (Asociatia Novapolis). A fost aleasa noua structura a Comitetului Director: Raluca Manaila, “AUR” –A.N.S.R.U., Iris Alexe, Asociatia 

Novapolis, Loredana Giuglea, World Vision, Karina Mereuta, Asociatia Mici Producatori, Daniela Mihaita, Fundatia Pestalozzi. Noul sediu social al 

RENASIS este: Soseaua Pantelimon nr. 239, bl. 62, sc. A, et.1, ap. 2, sector 2, Bucuresti, Romania. Toate aceste modificari vor fi operate la 

Tribunalul Bucuresti. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SUMMARY  
RENASIS/ EAPN ROMANIA ANNUAL REPORT 2016 

 

The Board of RENASIS is composed by the representatives of the following member organizations: 
1.”AUR”- A.N.S.R.U. – the National Association of Human Resources Specialists, Mrs. Raluca Manaila – President of RENASIS (until July 2016);  
2. PESTALOZZI Foundation, Mrs.  Daniela Mihaita – Vice-President of RENASIS; 
3. SOS Children’s Villages, Mrs. Mirela Lavric until July 2016; Asociația Mici Producători, Ms Karina Mereuță since July 2016. 
4. World Vision Romania - Mrs. Loredana Giuglea – designated to represent RENASIS in the EAPN PEP Task Force; Vice-president of RENASIS 
5. NOVAPOLIS Association, Mrs. Iris Alexe – designated to represent RENASIS in the EAPN EU ISG. – President of RENASIS (from July 2016) 
 
RENASIS MEMBERS: 1. Fundatia ESTUAR Foundation, 2. Fundatia World Vision Romania, 3. Fundatia pentru Invatamant, 4. Societatea de 
Educatie Contraceptiva si Sexuala, 5. Opportunity Associates Romania (until July 2016), 6. Centrul de Asistenta pentru Organizatii 
Neguvernamentale – CENTRAS, 7. Universitatea “Petre Andrei”, 8. SOS Satele Copiilor, 9. “AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a 
Specialistilor in Resurse Umane, 10. Asociatia Meridiane Socio-Culturale, 11. Asociatia REPERE, 12. Organizatia MAMA MARE, 13. Asociatia 
Cetatea lui Bucur 7 Centre, 14. Fundatia PESTALOZZI, 15. Asociatia NOVAPOLIS, 16. Synergetica Foundation – observatory statute, PAEM 
Foundation, Alba (from July 2016) Asociatia Mici Producatori (from July 2016) Asociatia Human Catalyst (from July 2016). 
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I. Influence National Governments for Better Policies: Advocacy, Lobbying and Policy-Making linked to European level developments. 

 
The main actions undertaken at national level by RENASIS through the member organizations and the members of the Board concerned: 
- Meetings with representatives of the Romanian Ministry of Labour and Social Protection (MMFPSPV) and other relevant stakeholders active in 
the field of anti-poverty and social inclusion. 
-Dissemination and communication activities to inform EAPN discussion topics, as well as European observations, proposals and 
recommendations to combat poverty and social exclusion. 
- Advocacy and actions regarding policy-making to combat and prevent poverty including participation and contribution in the EAPN EUISG 
group. 
 
RENASIS participated and carried out in 2016 a series of actions to combat and prevent poverty both at national and European level: 

• Organizing the National Meeting of relevant actors for the FEAD / POAD program, Bucharest, Romania, January 2016 

• Participating to the European Conference "The FEAD Network: Knowledge Exchange, identifying synergies to break the vicious circle of 
poverty and deprivation", Brussels, Belgium 

• Participating to the Meeting of the FEAD network "Synergies between the European Social Fund (ESF) and the European Aid Fund for the 
Most Deprived Persons (FEAD)" 

• Participating to the Conference From the Delors White Paper (1993) to the EU Pillar of Social Rights (2016), what future for the fight 
against poverty in Europe, EAPN Europe 

• Organize the Workshop "Measures and interventions for combating poverty and social exclusion among young people in Romania" to 
mark the 17th October, the International Anti-Poverty Day 

• Letter of Support from RENASIS & EAPN to advocate for the Romanian Government funding of the programme School after School  

• Fiche on migration and asylum situation in Romania for the EAPN Task Force on Migration  
 

II. Participation of People Experiencing Poverty and Social Exclusion in Internal and External Workings of the National Network.  
 

RENASIS participated to the April 2016 PEP National Coordinators Meeting - preparation for PEP event and also in Oct 2016 in the Capacity 
building for PEP coordinators event held in Bruges. At the 2016 PEP European Meeting held in Brussels, RENASIS was represented by three young 
people that delivered their messages and solutions to the decision makers at European level. More information:  
(http://blog.worldvision.ro/?p=6940) 
 
 
 
 

http://blog.worldvision.ro/?p=6940
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III. Development and Growth of the Network.  
 

- In 2016, a number of 3 new organizations joined RENASIS accordingly with the GA's decision. On the other hand, Opportunity Associates 
Romania's Application for the withdrawal of OAR was registered. At the same time, other organizations were identified to be invited to 
participate and join RENASIS, mainly the member organizations of the "Anti-Poverty Coalition" set up by the Ciolos Government. 

- The PACT project and the applications for the EMIN2 and Decent Work 3 project are included in the steps made in 2016 for RENASIS 
development and growth. 

 
IV. Good Governance and Strong Internal Democracy.  

 
In order to ensure good governance and internal network democracy, RENASIS took into account the democratic and participatory procedures 
and principles of RENASIS and involvement in EAPN Europe, such as: 
- Board meetings and correspondence, discussion and exchange of information 
- Transparent communication through various channels within the network (web site, Facebook, e-mail, face to face meetings) 
- Presentation of the financial statement in the Accounting Report 
- Regular Reports on Activity Development (EUISG, PEP, European Projects) 
- Consultations on future priorities and directions for action; 
-Participation at the executive meetings of the EAPN (EXCO) and the EAPN General Assembly in 2016. 
 
The General Assembly (AG) of RENASIS was organized on 22.07.2016 and GA decisions focused on: 
 - The applications for membership of three new members were approved: PAEM Foundation, Alba, Small Manufacturers Association and 
Human Catalyst Association. 
 - The Opportunity Associates Romania Application for Withdrawal was registered. 
- The new president of RENASIS was elected: Iris Alexe (Novapolis Association) 
- The new structure of the Steering Committee was chosen: Raluca Manaila, "AUR" -A.N.S.R.U, Iris Alexe, Novapolis Association, Loredana 
Giuglea, World Vision, Karina Mereuta, Small Manufacturers Association, Daniela Mihaita, Pestalozzi Foundation. 
- The new headquarters of RENASIS is: Pantelimon Road no. 239, bl. 62, sc. A, et. 1, ap. 2, sector 2, Bucharest, Romania 
- All these changes will be registered to the Bucharest Tribunal. 

 
 


