
 
 

 

 

Agendă  

sesiune de formare 

Comunicarea publică și procesul decizional fundamentat pe date 

statistice 

 (17-20 septembrie, București) 
 

Interval orar Formatori Sesiune formare 1/Sesiune formare 2 

Luni, 17 septembrie  - Modulul I. Construirea unui instrument 

inovator pentru fundamentarea politicilor publice în baza datelor 

statistice 

  

Cafea de bun-venit, înregistrare  10.00-10.30  

Cuvânt de bun-venit, prezentarea trainerilor și a participanților; 

documentarea așteptărilor cu privire la curs. Aspecte administrative: 

completarea formularelor de grup țintă.  

10.30-11.00 Lelia Oanță – Director, DSG-SGG/ George Surugiu – 

Consilier, DSG-SGG 

Prezentarea proiectului: aria de cuprindere și obiectivele specifice; 

contextul; grupuri țintă; livrabile, activități și indicatori; sustenabilitate.  

11.00-11.30 Prof. univ. dr. Paul Dobrescu/ Conf. univ. dr. Loredana 

Radu 

Pauză de cafea 11.30-11.45  

I.2. Dezvoltarea sustenabilă – axa unificatoare a proiectului 11.45-12.30 Prof. univ. dr. Paul Dobrescu/ Prof. univ. dr. Alina 

Bârgăoanu/ Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu 

Pauza de prânz 12.30-13.30  

I.3. Prezentarea Agregatorului online de date statistice multidisciplinare 

”Starea Națiunii”. Demonstrații practice 

12.30-13.30 Conf. univ. dr. Corina Buzoianu / Prof. univ. dr. Nicoleta 

Corbu 

Pauză de cafea 13.30-13.45  

I.4. Atelier de lucru și simulări privind  utilizarea Agregatorului online 

de date statistice multidisciplinare ”Starea Națiunii” 

13.45-16.00 Conf. univ. dr. Corina Buzoianu / Prof. univ. dr. Nicoleta 

Corbu 

Marți, 18 septembrie - Modulul II: Dezvoltarea strategică și  Modul II Sesiune formare 1 – marți, 18 septembrie 



 
 

 

 

procesul decizional fundamentat pe date statistice în 

administrația centrală1 

Modul II Sesiune formare 2 – miercuri, 19 septembrie 

Cafea de bun-venit 9.00-9.30  

II.1. Instrumente inovative pentru planificare strategică în cadrul 

administrației centrale 

9.30-11.00 Anne Buffardi – Overseas Development Institute (UK) 

Pauză de cafea 11.00-11.15  

II.2. Exemple internaționale de bune practici relevante pentru 

planificarea strategică și instrumente care sprijină procesul decizional 

fundamentat pe date statistice 

11.15-12.30 Anne Buffardi – Overseas Development Institute (UK) 

Pauza de prânz 12.30-13.30  

II.3. Studii de caz privind  planificarea strategică și fundamentarea 

deciziilor de politici publice în administrație (inclusiv exemple din 

cadrul Overseas Development Institute) – partea 1 

13.30-14.45 Anne Buffardi – Overseas Development Institute (UK) 

Pauză de cafea 14.45-15.00  

II.3. Studii de caz privind  planificarea strategică și fundamentarea 

deciziilor de politici publice în administrație (inclusiv exemple din 

cadrul Overseas Development Institute) – partea 2 

15.00-16.00 Anne Buffardi – Overseas Development Institute (UK) 

Miercuri, 19 septembrie - Modulul III: Comunicarea publică și 

procesul decizional fundamentat pe date statistice 

 Modul III Sesiune formare 2 – marți, 18 septembrie 

Modul III Sesiune formare 1 – miercuri, 19 septembrie 

Cafea de bun-venit 9.00-9.30  

III.1. Activități și actori-cheie în comunicarea publică a procesului 

decizional 

9.30-11.00 Matthias Rumpf – Organisation for Economic Co-

operation and Development 

Pauză de cafea 11.00-11.15  

                                                           
1 Având în vedere că vor fi organizate 2 sesiuni de formare în paralel, lectorii internaționali vor susține alternativ modulele, în zilele de marți și miercuri, cu 
același conținut pentru fiecare grupă în parte. 



 
 

 

 

III.2. Provocări de ordin legal și instituțional în desfășurarea procesului 

decizional fundamentat pe date statistice 

11.15-12.30 Matthias Rumpf – Organisation for Economic Co-

operation and Development 

Pauza de prânz 12.30-13.30  

III.3. Utilizarea marilor serii de date statistice și realizarea de investigații 

empirice în fundamentarea politicilor publice 

13.30-14.45 Matthias Rumpf – Organisation for Economic Co-

operation and Development 

Pauză de cafea 14.45-15.00  

III.4. Atelier de lucru privind comunicarea publică (studii de caz, 

exerciții, exemple de bune practici din cadrul OECD) 

15.00-16.00 Matthias Rumpf – Organisation for Economic Co-

operation and Development 

Joi, 20 septembrie - Modulul IV: Opinie publică și comunicare 

strategică 

  

Cafea de bun-venit 9.00-9.30  

IV.1. Sondajele de opinie: utilizarea datelor de percepție în comunicarea 

strategică 

9.30-11.00 Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru/ Conf. univ. dr. 

Loredana Ivan 

Pauză de cafea 11.00-11.15  

IV.2. Exemple de bune practici în măsurarea opiniei publice și 

conectarea datelor de percepție cu dezvoltarea și implementarea 

proiectelor de politici publice 

11.15-12.30 Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru/ Conf. univ. dr. 

Loredana Ivan 

Pauza de prânz 12.30-13.30  

IV.3. Atelier de lucru și studii de caz privind  măsurarea opiniei publice 

în procesul de elaborare a politicilor  

13.30-14.30 Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru/ Conf. univ. dr. 

Loredana Ivan 

Pauza de cafea 14.30-14.45  

Sesiune finală de întrebări și răspunsuri, recapitulare, evaluare și 

feedback 

14.45-16.00 Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru/ Conf. univ. dr. 

Loredana Ivan 

 


