
  

 

 

 

 

Prezentare Proiect  

„Formarea tinerilor experti romani in domeniul dezvoltarii internationale” 

Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (ARCADIA) implementează în 

perioada Decembre 2013- Noiembrie 2014 proiectul “Formarea tinerilor experţi români în domeniul 

dezvoltării internaţionale”. Acest proiect este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de 

Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (AOD) şi implementat de ARCADIA în parteneriat cu Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare- Biroul Regional 

Bratislava.  

Prin derularea acestui proiect ARCADIA dorește să 

contribuie în mod activ la dezvoltarea capacităţii tehnice a 

României de acordare a asistenţei tehnice pentru 

dezvoltare prin perfecţionarea resurselor umane 

specializate în domeniu.  

Principalele activităţi ale proiectului sunt: 

1. Elaborarea studiului “Profilul expertului roman activ 

in domeniul cooperarii si dezvoltarii 

internationale”; 

2. Dezvoltarea și implementarea unui program de burse de 

studii pentru studenții români pasionați de domeniul 

dezvoltării internaționale: „Bursele de studiu ARCADIA în 

domeniul dezvoltării internaţionale pentru studenţii  

români_2014”. Termenul limită pentru aplicații este 

4 Aprilie 2014; 

3. Organizarea conferinţei academice internaționale: „The 

development approach of CEE donors: Priorities, actors 

and frameworks” 15 Iunie 2014– Cluj Napoca. 

Termenul limită pentru porpunere lucrări: 4 Aprilie 

2014; 

4. Organizarea a 2 sesiuni de instruire (Cluj-Napoca şi 

Bucureşti)  pentru studenţi prin care se doreşte 

dezvoltarea unor abilităţi practice necesare implicării 

active în domeniul cooperării şi dezvoltării internaţionale; 

5. Organizarea unui program de mentorat pentru masteranzi centrat pe orientarea în carieră;  

6. Lansarea primului număr al Romanian International Development Review 

Pentru informaţii suplimentare:  

Diana Rusu- Manager proiect, diana.rusu@arcadianetwork.org 

Pagina proiect: http://arcadianetwork.org/projects/training-romanian-young-professionals-in-

international-development/  
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Română pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Internaţională 

are ca scop principal 

dezvoltarea unei comunităţi a 

specialiştilor români activi în 

domeniul cooperării şi 

dezvoltării  internaţionale atât 

la nivel academic cât şi 

profesional. Prin proiectele sale, 

asociaţia doreşte să contribuie 

la promovarea acestui domeniu 

în România şi la specializarea 

resurselor umane care 

manifestă un interes deosebit 

faţă de aceasta activitate.  

 

Platforma online NING: 

www.arcadianetwork.ning.com 

Pagina de facebook ARCADIA: 

 https://www.facebook.com/ar

cadia.org?ref=hl\ 

Website asociaţie: 

www.arcadianetwok.org 

 


