
 

 

 

 

Titlul proiectului: Initiativa Nationala pentru Formularea si Promovarea de Politici Publice 
Alternative – INAPP, Cod SIPOCA 276 / Cod SMIS 112787 

 

           18 noiembrie 2018 

Anunt organizare seminar de informare si constientizare cu privire la elaborarea de 
propuneri alternative de politici publice 

 

Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA”, în parteneriat cu Blocul Național Sindical - filiala Suceava, 
Uniunea Generală a Industriașilor din România - filiala “Bucovina” Suceava și Fundația Umanitară 
“Adam-Mădălin” Suceava va implementa, în perioada 23.05.2018 – 22.09.2019,  proiectul “Inițiativa 
Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP”, cod 
SIPOCA/MySMIS+ 276/112787, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014 – 2020. Una dintre activitati consta in organizarea a 8 seminarii de informare si constientizare cu 
privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice de catre reprezentanti ai ONG-urilor, 
sindicatelor si patronatelor.  
In zilele 7 si 8 decembrie 2018 va fi organizat seminarul de informare si constientizare pentru 
regiunea Bucuresti - Ilfov, care se va desfasura la sediul Romaero, B-dul Ficusului, nr.44, 
Sector1, mun. Bucuresti. La acest seminar pot participa reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor 
si patronatelor din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. 
Programul de desfășurare a seminarului este urmatorul: 
    Ziua 1 – 7 decembrie 2018 
    1300 - 1530   - Inregistrarea participantilor, distribuirea materialelor de informare si constientizare. 
    1530 - 1700   - Discutii - Informarea participantilor despre scopul, obiectivele, activitatile care vor fi 
desfasurate si rezultatele asteptate in cadrul proiectului. Aplicarea unui chestionar pentru evaluarea 
nivelului de informare si constientizare a participantilor cu privire la elaborarea de politici publice). 
    1700 – 1720  - Coffee-break. 
    1720- 1900     -   Notiuni generale despre importanta implicarii societatii civile in elaborarea de propuneri 
alternative de politici publice. 
    2000 -  Cină 
    Ziua 2 - 8 decembrie 2018 
    900 - 1100   - Informarea si constientizarea participantilor in domeniul politicilor publice si atragerea 
acestora in elaborarea politicilor publice. 
    1100 - 1120  - Coffee-break. 
    1120 - 1300  -  Stabilirea de contacte, identificarea posibilitatilor de colaborare, identificarea si stabilirea 
viitorilor colaboratori, care vor lucra in cadrul retelei nationale, inscrierea participantilor la cursurile de 
instruire care vor fi organizate in cadrul proiectului. Informare privind respectarea principiilor orizontale: 
dezvoltare durabila, egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen. 
     1400 – Prânz 
Pentru informatii suplimentare cu privire la modalitatea de înscriere,  va rugam contactati E-mail: 
office@fundatia-ana.ro, sau accesati site-ul proiectului: www.inapp.ro, pana la data 06.12.2018. 
Persoane de contact:           Nelu Todireanu - manager proiect, tel. 0788 811111 
                                               Madalin Murariu - responsabil comunicare-informare, tel. 0740 526056 

 Cornel Grosar – asistent manager, tel. 0755 428892    
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