
 
 
 
 

AGENDĂ EVENIMENT  
 

Eveniment: Întâlnirea de preluare a feedback-ului – adresata cetățenilor din orașul 

Nehoiu din cadrul proiectului „Implementarea Mecanismului de Consultare 

Primării-ONG-Cetățeni”, cod SIPOCA 888/MySMIS2014+ 150664, finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

 

Locația: Sala Mică a Casei de Cultură „George Baiculescu”, Str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 1, orașul Nehoiu 

Data: 04.09.2022 

 

                                                 Desfășurare  

 
 

 

Ora Descriere 

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților  

09:30-10:00 Cuvânt de bun venit, președintele ADCN – d-ra. Mircică Maria Mirela 

10:00-11:00 Prezentarea principiilor orizontale ale proiectului și a conceptului de 

participare cetățenească – d-ra Mircică Maria Mirela, manager de proiect 

11:00-11:30 Prezentarea proiectului – obiectivul general al proiectului, rezultatele 

așteptate, valoarea proiectului și sursele de finanțare, perioada de 

implementare – d-na Alexandra Cepoiu, cercetător și d-na Elena Buta, 

asistent manager 

11:30 – 11:45 Pauză de cafea 

11:45 – 12.45 Sesiune de preluare feedback de la participanți cu privire la nevoile acestora 
– d-na Alexandra Cepoiu, cercetător 

12:45 – 13:30 Sesiune brainstorming cu privire problemele și posibilele soluții prin care 

proiectul să vina în sprijinul persoanelor care fac parte din grupurile 
defavorizate – d-na Alexandra Cepoiu, cercetător 

13.30-14:00 Servicii de catering pentru participanți 



 
 
 
 

AGENDĂ EVENIMENT  
 

Eveniment: Întâlnirea de preluare a feedback-ului – adresata cetățenilor din orașul 

Nehoiu din cadrul proiectului „Implementarea Mecanismului de Consultare 

Primării-ONG-Cetățeni”, cod SIPOCA 888/MySMIS2014+ 150664, finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

 

Locația: Căminul Cultural Siriu, Str. Lunca Jaristei, comuna Siriu. 

Data: 04.09.2022 

 

                                                 Desfășurare  

 
 

 

 

 

Ora Descriere 

14:00 – 14:30 Înregistrarea participanților  

14:30-15:00 Cuvânt de bun venit, președintele ADCN – d-ra. Mircică Maria Mirela 

15:00-16:00 Prezentarea principiilor orizontale ale proiectului și a conceptului de 

participare cetățenească – d-ra Mircică Maria Mirela, manager de proiect 

16:00-16:30 Prezentarea proiectului – obiectivul general al proiectului, rezultatele 

așteptate, valoarea proiectului și sursele de finanțare, perioada de 

implementare – d-na Alexandra Cepoiu, cercetător și d-na Elena Buta, 

asistent manager 

16:30 – 16:45 Pauză de cafea 

16:45 – 17:45 Sesiune de preluare feedback de la participanți cu privire la nevoile acestora 
– d-na Alexandra Cepoiu, cercetător 

17:45 – 18:30 Sesiune brainstorming cu privire problemele și posibilele soluții prin care 

proiectul să vina în sprijinul persoanelor care fac parte din grupurile 
defavorizate – d-na Alexandra Cepoiu, cercetător 

18:30-19:00 Servicii de catering pentru participanți 


