Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 4. „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: „SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente”
Contract POSDRU/123/4.1/S/129860

“Accesibilitate spre Angajabilitate!
Politici Publice de Ocupare pentru secolul XXI"
- Regulament Completați formularul de înscriere, cu toate datele de contact solicitate și opțiunea dorită. După
completare, vă rugăm să îl transmiteti la adresele corina@advocacy.ro, office@asociatiaface.ro, până în
data de 8 iulie 2015, orele 17:00.
Depoziția scrisă va conține maximum 3 pagini și va răspunde celor descrise în Motivația evenimentului.
Notele bibliografice colectate care vă pot sprijini în cristalizarea depoziției Dumneavoastră, se regăsesc
la www.spunespo.ro
Termenul limită de depunere a depozițiilor este 8 iulie 2015, orele 17.00, la adresele de email
corina@advocacy.ro, office@asociatiaface.ro
Depozițiile verbale se vor susține/prezenta în timpul evenimentului, doar în urma transmiterii depoziției
scrise, în termenul prevăzut. Atenție! Înscrierea și susținerea depoziției verbale este obligatoriu
precedată de transmiterea depoziției scrise, până la data limită prevăzută de regulament.
Participanții sunt invitați să vină cu 30 de minute înaintea începerii evenimentului de audiere
publică, pentru înregistrare.
Vorbitorii vor fi invitați la microfon în ordinea înscrierii și transmiterii depoziției scrise.
Vorbitorii vor avea la dispoziție un timp de maximum 3 minute.
Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare vorbitorilor de la pupitru, în maximum 30 de
secunde. Vorbitorii răspund concis, în maximum 1 minut/întrebare.
Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe site-ul evenimentului, alături de depozițiile
scrise corespunzătoare.
Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori, în cadrul evenimentului de audiere
publică. Procedura de audiere publică nu le permite acestora intervenții din sală sau intrări in dialog, în
timpul ,,audierii vorbitorilor”. Se pot lua declarații/interviuri, în afara evenimentului propriu-zis de audiere
publică.
Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi ulterior evenimentului, într-un interval de aprox 10 zile,
raportul sinteză al evenimentului, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere.
Întocmit,
Comisia de Inițiere a Audierii Publice

AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
TIMIŞ

