
 

 

 

Titlul proiectului: Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice 

Alternative – INAPP, Cod SIPOCA 276 / Cod SMIS 112787. 

                 Beneficiar: Fundația de Caritate și Întrajutorare „ANA” Suceava 

 

INVITAȚIE 

La Conferința națională cu tema „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor 
sociali de a formula politici publice alternative” 

 
 
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 implementează, în perioada 23.05.2018 – 22.11.2019,  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. În cadrul acestui proiect, în zilele 4 și 5 octombrie 2019 va fi organizată Conferința 

națională cu tema „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula 

politici publice alternative”, care se va desfășura în localitatea Suceava, Hotelul Șura Geților 

(fost Albert), str.Sofia Vicoveanca nr. 24. La această conferință vor participa reprezentanți ai 

ONG-urilor, sindicatelor și patronatelor din toate regiunile de dezvoltare din România care au 

participat la activitățile proiectului, reprezentanți ai presei, ai instituțiilor publice, dar și alte 

persoane. Programul de desfășurare al conferinței este următorul: 

 
Ziua 1:  

Inregistrarea participantilor, distribuirea materialelor de informare si constientizare și a unui ghid  

de „bune practici” privind realizarea de propuneri alternative de politici publice, discutii  

(Informarea participantilor despre scopul, obiectivele, activitatile care vor fi desfasurate in  cadrul  

evenimentului si rezultatele asteptate in cadrul proiectului).  

 

Ziua 2:  

Prezentarea etapelor de elaborare a celor 4 propuneri alternative de propuneri publice,prezentarea  

formei finale a propunerilor de politici publice realizate in cadrul proiectului,discutii pe tema  

propunerilor de politici publice prezentate, stabilirea de contacte intre participanti, identificarea  

posibilitatilor de colaborare si dupa incheierea proiectului. 

 

Pentru participanții la cconferință se decontează cheltuielile de transport, masă, cazare, coffe- 

break, materiale informative, pentru toți participanții, pe toată durata conferinței. La cerere,  

participanților li se vor elibera adeverințe de participare la activitățile din cadrul proiectului. 

 



 

 

 

 

Documentele necesare pentru participarea la conferință sunt: Copie Carte identitate, Ordin de  

Deplasare/Adeverință privind participarea la cursul de instruire (emise de sindicat/patronat/ONG,  

instituție publică), bon fiscal combustibil (emis în perioada de desfășurare a conferinței și ziua  

anterioară primei zile – resp. 3,4 și 5 octombrie 2019  -  care conține CUI: RO21089273), copie  

Certificat Înmatriculare auto, precum și bilet tren/microbuz, etc, după caz. 

 

Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de înscriere sau alte detalii legate de 

participarea D-voastră, vă rugăm să ne contactați la E-mail: office@fundatia-ana.ro, sau accesați 

site-ul proiectului: www.inapp.ro, secțiunea Contact. 

 

Persoane de contact:   

              

 Nelu Todireanu - manager proiect, tel. 0788 811111; 

 Mădălin Murariu - responsabil comunicare-informare, tel. 0740 526056;      

mailto:office@fundatia-ana.ro
http://www.inapp.ro/

