
 

  
 

 
Draft 

Agenda dezbatere publică 
 

“Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor de interes 
general: strategie și impact” 

 
Hotel Minerva, sala Hila 

 

29 noiembrie 2019 

09:30 – 10:00 Sosirea participanților (welcome coffee) 

10.00 - 10.30 

Deschiderea dezbaterii -  Radu Nicolae, Moderator 

Tour de table  

Roda Niță, Expert politici publice, Centrul de Resurse Juridice - 
prezentarea proiectului propunerii de politici publice “Proiectele de 
interes general, instrument de parteneriat pentru coeziune socială” 

Octavian Rusu, Președinte CLNR, prezentarea propunerii de politică 
publică ”Finanțarea publică a activităților nonprofit” 

10.30 - 11.45 

Experiența autorităților finanțatoare în susținerea proiectelor de interes 
general: beneficii și provocări 

Autorități finanțatoare în baza legii generale 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale (TBC) 

 Ministerul Tineretului și Sportului (TBC) 

 Secretariatul General al Guvernului (TBC) 

 Primăria Municipiului București și Primării de sector (TBC) 

 Consiliile Județene Ilfov, Giurgiu, Călărași (TBC) 

 Asociația Municipiilor din România (TBC) 

 Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Romania (TBC) 

 Asociația Orașelor din România (TBC) 

11.45 – 12.00 Pauză de cafea 



 

  
 

12.00 – 13.00 

Autorități finanțatoare în baza legii speciale 

 Ministerul Culturii – Administrația Fondului Cultural Național (TBC) 

 Ministerul Mediului –  Administrația Fondului pentru Mediu (TBC) 

Autorități de reglementare 

 Ministerul Justiției (TBC) 

 Ministerul Finanțelor Publice (TBC) 

Autorități de audit 

 Curtea de Conturi (TBC) 

Deputați și senatori implicați în proiectul de modificare a Legii 350/2005. 

Sesiune de intervenții din partea participanților, întrebări și răspunsuri 

13.00-14.00 Pauză de prânz 

14.00-15.00 

Experiența organizațiilor neguvernamentale cu privire la finanțarea 
proiectelor de interes general din fonduri publice 

 Mihai Popescu, Asociația GRADO – Grupul Roman pentru Apărarea 
Drepturilor Omului 

 Iolanda Beldianu, Asociația Pas Alternativ 

 Mihaela Munteanu, Federația ONG-urilor pentru Servicii Sociale 
FONSS 

 Vasile Moldovan, Asociația pentru Promovarea Femeii în Romania 

Sesiune de intervenții din partea participanților, întrebări și răspunsuri 

15.00-15.15 
Ioana Iliescu, Expert politici publice, Centrul de Resurse Juridice – 
prezentarea proiectului Mecanismului național de cooperare și 
monitorizare a proiectelor de interes general 

15.15-15.30 
Concluzii ale dezbaterii și promovarea principiilor egalității de șanse si 
dezvoltării durabile 

 


