
 

 
  

 
 

    

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020! 

 

AGENDĂ 
Instruirea personalului din ONG-uri și parteneri sociali în 

”Elaborarea politicilor publice” (A3.1) 
 

Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovării exporturilor românești 
 

Predeal -  Hotel ROZMARIN**** 
27-29 ianuarie 2019 

 

 

 
ziua 1 – 27 ianuarie 
11:30-13:30 Inregistrarea invitaţilor, Coffee break 
13:30-16:00 Testarea inițiala a participanților 

Sesiune instruire modul 1: Principii orizontale: dezvoltare durabilă, egalitatea de 
șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.  Regulamente și concepte privind 
elaborarea politicilor publice (teorie, practică și Q&A) 

16:00-17:00 Coffee break 
17:00-18:30 Sesiune formare modul 2: Cadrul instituțional și procedural pentru elaborarea 

politicilor publice (teorie, practică și Q&A) 
19:00 Cina  
 
 
ziua 2 – 28 ianuarie 
7:00-9:00 Mic dejun  
9:00-11:00 Sesiune instruire modul 3: Drepturile ONG-urilor și partenerilor sociali de a participa 

la elaborarea politicilor publice. Consultarea părților interesate. (teorie, practica și 
Q&A) 

11:00-11:30 Coffee break 
11:30-13:30 Sesiune instruire modul 4: Metode de definire a problemelor ce se pot rezolva prin 

intermediul politicilor publice. Agenda legislativă de priorități. (teorie, practică și Q&A) 
13:30-14:30 Dejun 
14:30-16:30 Sesiune instruire modul 5: Metode și analize de inventariere și evaluare a soluțiilor 

alternative și de fundamentare aprofundată și alegere argumentată a soluției optime 
propuse decidentului public. (teorie, practică și Q&A) 

16:30-17:00 Coffee break 
17:00-19:00 Sesiune instruire modul 6: Promovarea politicii publice prin campanii de informare, 

comunicare și advocacy pentru acceptarea ei de către decidentul public.  Elaborarea 
planurilor de acțiune cu privire la  implementarea politicilor publice 
 (teorie, practică și Q&A) 

19:00 Cina 
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ziua 3 – 29 ianuarie 
 
7:00-9:00 Mic dejun , checkout hotel 

 
9:00-11:00 Sesiune instruire modul 7: Analize diagnostic ex-ante, in medias res și ex-

post: analiza de impact, analiza cost-beneficiu, analiza de fezabilitate, analiza 
de oportunitate, analiza stakeholderilor, analiza de risc, analiza de coerență 
logică a politicii publice, analiza legală, valorică și normativă, studii 
comparative. (teorie, practică și Q&A) 
 

11:00-12:00 Coffee break, checkout hotel 
 

12:00-14:00 Sesiune instruire modul 8: Monitorizarea și evaluarea rezultatelor politicii 
publice.  (teorie, practică și Q&A) 
 
Testarea finală a participanților 
 
Înmânarea certificatelor de participare 

14:00 Plecarea 
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