OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ !

INVITAŢIE
Grupul de cercetători ce formează echipa implicată în derularea proiectului Fundamentarea
cadrului de elaborare a politicilor publice locale la nivelul marilor colectivități teritoriale din
România, pe coordonatele valorilor europene incidente, desfăşurat în cadrul Facultăţii de
Administraţie Publică (SNSPA), are plăcerea de a vă invita să participaţi la dezbaterile din cadrul
activităţii Focus Group ce va avea loc în data de 30 octombrie 2015.
Evenimentul se desfăşoară în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței Internaționale
„PROBLEME ACTUALE ALE SPAȚIULUI POLITICO-JURIDIC AL UE“ organizată de Societatea
Română de Drept European, în parteneriat cu SNSPA/Facultatea de Administrație Publică, Editura
Wolters Kluwer România, Universidad de León (Spania), Academia de Științe a Moldovei,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere“ (Chișinău-Republica
Moldova), International Association of Public and Nonprofit Marketing (Spania), Asociația
Oamenilor de Știință din România, Institutul European din România și cu sprijinul Primăriei Municipiului București.
Proiectul și-a propus să evalueze în ce măsură, în contextul descentralizării administrative și al autonomiei locale, politicile
publice locale reflectă diversitatea intereselor (cetățenilor, mediului de afaceri, mediului asociativ sindicatelor) și în egală măsură,
încurajează coordonarea (orizontală şi verticală) şi mecanismele de cooperare în cadrul nivelelor decizionale ale
administrației publice.
Apreciem ca fiind importantă participarea specialiştilor în domeniu, practicieni şi teoreticieni, prin luarea în considerare a
experiențelor și cunoștințele personale care dau susținere unei cercetări cu caracter ştiinţific.
De asemenea, suntem convinşi de faptul că interacțiunea și schimbul de opinii şi idei cu reprezentanți din domeniu le poate
conferi acestora, posibilitatea de a fi un participant activ în generarea de cunoștințe comune.
Vă mulţumim anticipat pentru participarea dumneavoastră!
Echipa de proiect:
Director de proiect: lect.univ.dr. Cristina Elena Nicolescu
Membri: conf.univ.dr. Cezar Corneliu Manda, lect.univ.dr. Crina Ramona Rădulescu, lect.univ.dr. Cătălin
Vrabie, asist.univ.dr. Ionuț Bogdan Berceanu
Locaţie: sala mică a Centrului Internaţional de Conferinţe al SNSPA, situat pe strada Emanoil Bacaloglu nr. 2, sector 2,
Bucureşti.
Interval orar: 15.00-17.00
Pentru înscrieri şi selecţie: conferinta.srde@yahoo.com

