
 

   

„Pactul F.OR.M.: Cadru operațional sinergic pentru mai multe niveluri și mai mulți 
actori  în scopul adaptării la schimbările economice și sociale"  

AGENDĂ 

5 – 6 noiembrie 2014  

InterContinental Bucharest Hotel 
(Bulevardul Nicolae Bălcescu 4, București, Romania) 

 
 

5 noiembrie 2014 
 
 
9:00 – 9:30  Sesiune de deschidere 
 
 Cuvânt de deschiere Dna Monica Rossi Rizzi 

(ITCILO), DI Petru Dandea („Cartel Alfa”), DI Ion 
Sorici (FNPSPR) 

 Prezentarea proiectului PACTUL  F.OR.M   
        Dna Monica Rossi Rizzi (ITC-ILO, Centrul de   
         formare al OIM de la Torino) 
 Cuvânt de deschidere  

Dl Costantin Ciutacu și dna Luminita Chivu 
(Institutul Național de Cercetări Economice) 

 Prezentarea participanților și a partenerilor UE  
 
Sesiunea 1: Valorificarea experiențelor existente de 
anticipare și pregătire a schimbărilor 
economice/sociale.  
 
9:30 – 10:50  Cadrul legislativ privind Anticiparea 
și  Pregătirea restructurării din România.  
 

10:50 – 11:15  Pauză de cafea 
 

Sesiunea 2: Schimbul de cunoștințe între țările UE 
 
11:15 – 12:30  Schimb de experiență pe diferite 
măsuri și instrumente de anticipare și pregătire a 
schimbărilor economice/sociale  prognozate. 
Partenerii din Germania, Franța, Bulgaria.  
 

 
 
 
 
 
12:30 – 13:30  Prânz 
 
13:45 – 16:00  
 
 Prezentarea constatărilor cheie din revizia 

studiilor de caz.   
Dl C. Ciutacu/Dna L.Chivu 

 Comentarii prin cazuri concrete: 
o OMV Petrom  
o PROIS BI  

16:00 – 16:15 Pauză de cafea  
 
16:15 – 17:15 
 

 Discuții în plenară: 
Puncte forte și puncte slabe din experiențele 
selectate 
Participanții și parteneri UE la proiect   

 

 Factori cheie și învățăminte ale experienței 
din România.  
Activitate pe grupe și raportare în plenară. 

 
 

 
 
 



 

 
  

 

6 Noiembrie 2014 
 
 
9:00 – 9:30   
Sesiunea 3: Cum să trecem la un Mecanism Colectiv 
de Pregătire (CPM) 
 
Prezentarea abordării Mecanismului Colectiv de 
Pregătire (CPM)  din Pactului F.OR.M. 
 

9:30 – 10:50  Masă rotundă cu tema „Care sunt 
cele mai bune măsuri și instrumente pentru a pregăti 
schimbările prognozate?”  
 

 Cum să se coordoneze și integreze diverșii 
actori/factori interesați implicați în diferitele 
stadii ale implementării și monitorizării 
măsurilor de anticipare și pregătire în vederea 
schimbării?  

 Cum poate mecanismul de pregătire să 
contribuie la ocuparea forței de (păstrarea sau 
crearea locurilor de muncă)? 

 IMM-urile în procesul de Anticipare și 
Pregătire:  cum le abordăm?  

 
 

10:50 – 11:15  Pauză de cafea 
 
 
11:15 – 12:45 
Cum să creăm un Cadru Operațional pentru un 
mecanism de coordonare sistematică pe termen lung 
între diverșii factori implicați în intervențiile pe mai 
multe niveluri?   
 
Activități pe grupe cu tema: 

a) structurarea și organizarea unei proceduri de 
informare și consultare care să susțină  
luarea la timp a măsurilor impuse de 
schimbările prognozare, în vederea 
optimizării procesului de restructurare. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
b) reguli de coordonare și cooperare privind 

măsurile pe termen scurt și lung.   

c) stabilirea unui sistem de monitorizare care 
vizează evaluarea rezultatelor obținute prin 
implementarea la timp a măsurilor. 

 
12:45 – 13:15 
 Încheierea dezbaterilor și concluzii finale. 
 
 

 Prânz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

This event is supported by funding from the European Union, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL.C.2) 
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