
Competența face diferența! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

11:30 – 12:00 // Cafea de bun-venit și înregistrarea participanților

PANEL 1: Proiectul Starea Națiunii - un efort de conștientizare a decidenților cu privire la utilizarea 
datelor în fundamentarea politicilor publice
Moderator: Lelia Oanță, Manager de proiect și Director al Centrului de Analiză și Strategie - SGG

12:00 – 12:20 // Introducerea participanților și prezentarea proiectului „Starea Națiunii. 
Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice.“ (SIPOCA 11)
Prezintă: Lelia Oanță – Manager de proiect și Director al Centrului dePrezintă: Lelia Oanță – Manager de proiect și Director al Centrului de Analiză și Strategie - SGG

12:20 – 12:40 // Arhitectura generală și operațională a agregatorului Starea Națiunii - o propunere
Prezintă: Prof. dr. Paul Dobrescu, Coordonator Cercetare în proiectul SIPOCA 11

12:40 – 13:00 // Valoarea adăugată a agregatorului Starea Națiunii
Prezintă: Prof. dr. Alina Bârgăoanu, Decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) 
și Coordonator dezvoltare instituțională (proiect SIPOCA 11)

13:00 – 13:15 // Considerente metodologice importante referitoare la sistemul de indicatori Starea Națiunii
Prezintă: Prof. dPrezintă: Prof. dr. Nicoleta Corbu, Director al Centrului de Cercetare în Comunicare și expert sociologia 
comunicării în proiectul SIPOCA 11

13:15 – 13:30 // Pauză de cafea

Începând cu 7 aprilie 2016, Secretariatul General al Guvernului (SGG)/Cancelaria Prim-Ministrului – Centrul de Analiză și 
Strategie, în parteneriat cu SNSPA, implementează proiectul „Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru 
fundamentarea politicilor publice.“ (SIPOCA 11). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul 
specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionaledecizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației 
Publice 2014-2020 (SCAP). Proiectul propune crearea unui agregator de date statistice multidisciplinare (perioada 
1990-prezent), utilizabile în formularea documentelor strategice și în fundamentarea proceselor decizionale. Pentru mai 
multe informații referitoare la proiect, vă rugăm să accesați și www.starea-natiunii.ro. 

Agenda
Sesiune de lucru  Dezvoltarea României - între asteptari si realitate“

Bucuresti, 28 noiembrie 2016
Sediul SNSPA - Bd. Expozitiei, nr. 30 A, etaj 8, Sala Multifunctionala, ora 12:00
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Competența face diferența! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

PANEL 2: Dezvoltarea României în cifre
Moderator: Conf. dr. Loredana Radu, Coordonator Partener (proiect SIPOCA 11)

13:30 – 13:45 // Bune practici și lecții învățate de la instituții internaționale
Prezintă: Conf. dr. Loredana Radu, Director al Departamentului de Comunicare FCRP și Coordonator din partea 
SNSPA al proiectului SIPOCA 11

13:45 – 14:15 // Domeniul „Educație și cultură“ - prezentarea subdomeniilor și a indicatorilor
Prezintă: Conf. dPrezintă: Conf. dr. Diana Cismaru, Director al Departamentului de Relații Publice FCRP și expert sociolog 
în proiectul SIPOCA 11

14:15 – 14:45 // Domeniile „Dezvoltare economică și comerț. Infrastructură“ și „Energie & resurse naturale“ 
- prezentarea subdomeniilor și a indicatorilor 
Prezintă: Conf. dr. Florina Pînzaru, Decan al Facultății de Management din SNSPA și expert microeconomie 
în proiectul SIPOCA 11

14:45 – 15:10 // Domeniul „Finanțe și capital financiar“ - prezentarea subdomeniilor și a indicatorilor
Prezintă: Prof. dPrezintă: Prof. dr. Cristian Păun, ASE și expert macroeconomie în proiectul SIPOCA 11

15:10 – 15:30 // Sesiune de întrebări și răspunsuri

15:30 // Gustare

Începând cu 7 aprilie 2016, Secretariatul General al Guvernului (SGG)/Cancelaria Prim-Ministrului – Centrul de Analiză și 
Strategie, în parteneriat cu SNSPA, implementează proiectul „Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru 
fundamentarea politicilor publice.“ (SIPOCA 11). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul 
specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionaledecizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației 
Publice 2014-2020 (SCAP). Proiectul propune crearea unui agregator de date statistice multidisciplinare (perioada 
1990-prezent), utilizabile în formularea documentelor strategice și în fundamentarea proceselor decizionale. Pentru mai 
multe informații referitoare la proiect, vă rugăm să accesați și www.starea-natiunii.ro. 

Agenda
Sesiune de lucru  Dezvoltarea României - între asteptari si realitate“

Bucuresti, 28 noiembrie 2016
Sediul SNSPA - Bd. Expozitiei, nr. 30 A, etaj 8, Sala Multifunctionala, ora 12:00

,

,

,„

, ,


