FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Cuprinsul formularului:
A. Date despre organizator
B. Date despre eveniment
C. Angajamente generale

A. DATE DESPRE ORGANIZATOR
1. Vă rugăm să selectaţi categoria din care faceți parte:
Persoană fizică
Grup de inițiativă
Sindicat
Patronat
Federație națională
Organizație neguvernamentală
Coaliție de ONG-uri
Instituție publică
Mediul privat
Instituție de educație/cercetare
Altele. Vă rugăm menţionaţi

2. Date despre responsabilul de proiect/persoana fizică:
Nume:
Prenume:
Functie/calitate:
E-mail personal:
Telefon:
Adresă:
3. Daca faceți parte dintr-o structură cu personalitate juridică/coaliție/instituție vă rugăm
să completați următoarele informații:
Nume
organizație/instituție
Pagină web:
E-mail:
Telefon:

Adresă de
corespondență:
4. Scurtă descriere a organizației/instituției/grupului de iniţiativă/persoanei care depune
candidatura (maxim 500 de caractere cu spații):

B. DATE DESPRE EVENIMENT
Vă reamintim că evenimentul trebuie să abordeze teme relevante pentru rezultatele primei etape a
Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare (2016-2017). În acest sens, rezultatele trebuie să
reflecte opțiunile participanților în raport cu viziunea și obiectivele de țară ale României pentru
educație și cercetare în 2018 -2030. Formatul şi modalitatea de organizare trebuie să încurajeze
dezbaterea argumentată, afirmarea echilibrată a tuturor opiniilor şi respectul, fără a aduce atingere
sau prejudicii vreunei categorii de persoane.

1. Denumirea evenimentului

2. Perioada de derulare a evenimentului

3. Locul de desfăşurare a evenimentului

4. Acoperirea geografică din perspectiva participanților vizați prin eveniment:
Național (participanții vor reflecta opțiuni reprezentative pentru nivelul național)
Regional (participanții vor reflecta opțiunile unei anumite regiuni)
Care?
Județean (participanții vor reflecta opțiunile la nivel județean)
Care?
Local (participanții vor reflecta opțiunile unei anumite comunități)
Care?

5. Descrierea evenimentului – va include tematica, obiectivele și rezultatele așteptate (max 800
caractere cu spații)

6. Agenda evenimentului (maxim 800 de caractere cu spații):

7. Enumerați organizațiile/instituțiile/agenții economici/finanțatorii implicați în eveniment
(indiferent de modalitatea prin care îl susțin: financiar, logistic, resursă umană, conținut)

8. Vă rugăm să detaliați/atașați câteva dintre elementele de comunicare ale proiectului (acolo
unde ele există, nefiind obligatorie transmiterea/precizarea acestora):
Website

Am atașat următoarele materiale (în format .pdf sau .jpg):
Sigla evenimentului;
Agenda evenimentului;
Materiale de promovare ale evenimentului.

C. ANGAJAMENTE GENERALE

Organizatorul evenimentului propus pentru înscrierea sub egida Dezbaterii Naționale pentru
Educație și Cercetare își asumă, pe proprie răspundere, următoarele:

□ Raportul final privind evenimentului va fi transmis Departamentului Educație și
Cercetare, pe adresa educatie@presidency.ro, în maxim 1 lună de la derularea
evenimentului dar nu mai târziu de 5 decembrie 2016. Rezultatele prezentate în
raport vor fi în conformitate cu inputul primit de la participanți, responsabilitatea
privind corectitudinea acestora aparținând exclusiv organizatorului.
Pe durata evenimentului, participanţii vor fi informaţi asupra Dezbaterii Naţionale
pentru Educaţie şi Cercetare, asupra existenţei instrumentelor de consultare şi vor fi
încurajaţi să se implice activ în dezbateri.
Titulatura folosită în prezentarea evenimentului către participanți și opinia publică
va fi „eveniment înscris în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii
Naționale pentru Educație și Cercetare – România educată”. Precizăm faptul că
această titulatură va putea fi utilizată doar după primirea unei confirmări de înscriere
a evenimentului în calendarul de activități din partea Departamentului Educație și
Cercetare.

Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale își rezervă
dreptul de a refuza înscrierea sau de a decide retragerea din calendar a evenimentelor
despre care consideră că nu respectă criteriile generale. În acest context, vă recomandăm ca
la completarea formularului și pe durata organizării evenimentului să aveți în vedere
procedura și criteriile descrise în documentul disponibil pe site-ul Administrației Prezidențiale.
Pentru orice întrebări sau neclarităţi cu privire la completarea câmpurilor din formularul de
înscriere, ne puteți contacta la adresa educatie@presidency.ro.
Vă mulțumim pentru completarea chestionarului și vă asigurăm de întregul nostru sprijin în
derularea evenimentului, precum și în integrarea rezultatelor sale în procesul de elaborare a
viziunii și obiectivelor de țară privind educația și cercetarea din România!
Echipa Departamentului Educație și Cercetare

