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
MASA ROTUNDĂ
Omul potrivit la locul potrivit.
Servicii de informare si consiliere adaptate cerintelor pietei muncii
Data: 30.06.2015, orele: 10:30 – 18:30
Locația: COMPLEX TURISTIC POPASUL CĂPRIOAREI (loc. Pădureni, 9 km de Timișoara, drumul national E70)
REGULAMENT

1.

Confirmarea participării, la comisia de organizare a mesei rotunde, până cel târziu în preziua derulării mesei
rotunde, respectiv data de 29.06.2015, ora 17:30, la adresa de email: asociatia.face@gmail.com

2.
3.

Participanții sunt invitați să vină cu 15 minute înainte de ora începerii evenimentului de masă rotundă.

4.

Fiecare vorbitor va avea o singură intervenție, cu un timp alocat de maxim 3 – 5 minute. (în funcție de
numărul persoanelor care au confirmat participarea și de numărul temelor abordate)

5.

Vorbitorii vor fi invitați să isi prezinte un inventar de obstacole/ disfunctii rezultate din practica curenta a
aplicarii legislatiei din domeniul ocuparii fortei de munca și sa puna în dezbatere propuneri argumentate
de modificare a legislației în domeniul ocupării forței de muncă.

6.
7.

Toate opiniile se consemneaza și centralizeaza de către comisia de organizare a mesei rotunde.

8.

În urma expunerilor vorbitorilor, organizatorii vor pune maxim două întrebări per eveniment sau temă,
pentru clarificări și/sau detalieri. Durata unei întrebări nu depășește 30 de secunde.

Invitații, în măsura în care au confirmat participarea în prealabil, conform prezentului regulament, vor fi
invitați la microfon, conform agendei de lucru, iar la dezbateri în ordinea inscrierii la cuvant.

Vorbitorii sunt încurajați să depună opinia exprimată, inclusiv în scris, la comisia de organizare, alături de
orice alte materiale pe care le consideră necesare și relevante în susținerea punctului de vedere formulat în
cadrul mesei rotunde.

9. Vorbitorii care au înregistrat întrebări au la dispoziție câte 1 minut per întrebare, pentru a răspunde.
10. Reprezentanții mass media prezenți la eveniment vor avea rolul de observator în cadrul evenimentului de
masă rotundă, neputând avea intervenții în sală, în timpul expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor.
Aceștia pot prelua declarațiile publice audiate în sală sau pot intervieva participanții în afara sălii de
desfășurare a mesei rotunde.

11. Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi sinteza punctelor de vedere colectate în cadrul mesei
rotunde, la adresa electronică indicată în formularul de înregistrare a participanților la masa rotundă.
Întocmit,
Comisia de organizare,
AJOFM si partenerii proiectului SPUNE SPO 82/2020
Timisoara

AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
TIMIŞ

