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Realizat de

Nume și prenume

Expert politică publică PP

PĂUN CRISTIAN-VALERIU

Asistent politică publică PP

TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL

Expert politică publică P1

BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU

Asistent politică publică P1

FORGO IRINA ANCA

Aprobat de

Nume și prenume

Manager proiect

STERIAN MARIA GABRIELA

Rezultate
Propunerea de politică publică

Discuții interne/ întâlniri grup
de lucru

Întâlniri cu reprezentanți ai
unor terțe instituții sau
organizații
Organizarea sesiunilor 2, 3 și 4
de consultare publică

Semnătură

Semnătură

Detalii
−

Experții au realizat propunerea de politică publică la nivelul necesar
pentru a fi prezentată/ susținută în cadrul sesiunilor de consultări
publice. Sesiunile 2, 3 și 4 au fost organizate în data de zilele de
10.03.2022, 24.03.2022, cu prezență fizică, respectiv în data de
17.03.2022 – prin sistem de videoconferință.
− Au fost revizuite și consolidate într-o versiune unică:
• Secțiunea 1 - ARGUMENTE PENTRU INIȚIEREA PPP
• Secțiunea 2 – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PPP
• Secțiunea 3 – DESCRIEREA OPȚIUNILOR DE SOLUȚIONARE
A PROBLEMELOR IDENTIFICATE
• Secțiunea 4 – IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA
IMPACTULUI
• Secțiunea 5 – SELECTAREA OPȚIUNII
− Echipa de experți a avut 3 ședințe de lucru organizate în 14.03.2022,
22.03.2022 și 29.03.2022, dar aceștia au comunicat permanent și prin
e-mail, telefon sau whats app, materialele de lucru fiind elaborate,
transmise și completate între cei implicați. Fiecare ședință s-a finalizat
cu o Minută a întâlnirii.
− A fost organizată o întâlnire în format online cu reprezentantul
Companiei ARGGO, specializată în emiterea de carduri
−
−
−

Au fost pregătite materialele de prezentare în format power-point și
materialele pentru mapele participanților.
A fost agreată lista de invitați și au fost transmise invitațiile către
participanți
La fel ca la prima sesiune de consultare publică, și la sesiunile 2, 3 și
4, pentru familiarizarea invitaților cu propunerea de politică publică,
echipa de proiect a trimis în avans tuturor potențialilor participanți
Fișa de Descriere a Propunerii de Politică Publică – Cardul social de
identitate a lucrătorului din construcții din România.

Derularea sesiunilor 2, 3 și 4
de consultare publică

−

−

Sesiunile 2, 3 și 4 de consultare publică s-au desfășurat în perioada 1024 martie 2022, fiind înregistrate următoarele date privind
participarea:
• 10 martie 2022 – Consultare publică 2, Hotel Marshal Garden:
14
organizații
interesate
au
luat
parte;
31 participanți înregistrați;
• 17 martie 2022 – Consultare publică 3 - online: 9 organizații
interesate au luat parte; 20 participanți înregistrați;
• 24 martie 2022 - Consultare publică 4, Hotel Marshal Garden:
12
organizații
au
luat
parte;
26 participanți înregistrați.
Consultările au arătat un real interes pentru cei prezenți, care au
formulat numeroase întrebări și propuneri.
Au fost întocmite Rapoarte ale sesiunilor de consultare publică în care
au fost menționate organizațiile participante și propunerile/
recomandările acestora.

