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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” 
Titlul proiectului: „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” 
Investeşte în oameni ! 
Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/64204 

 
INVITAŢIE  

 

Conferinţa Judeţeană cu tema:   

“ Priorități economice și sociale în județul Argeș ” 

 

21 august 2012 

Municipiul Pitești, judeţul Argeș 

 

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, împreună cu Federaţia Agricultorilor Fermierul, 

parteneri în cadrul Proiectului “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, 

cofinanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane, vă invită la Conferinţa Judeţeană cu tema: “ Priorități economice și sociale în județul 

Argeș ”, care se va desfășura, marți 21 august 2012, începând cu orele 12,00, la Sala de ședinţe a 

Consiliului Judeţean. 

 

Obiectivul conferinței este acela de a asigura un cadru de dezbatere și dialog social între 

reprezentanții administrației publice locale și partenerii sociali, pe teme ce privesc dezvoltarea 

durabilă a județului Argeș. 

Aspectele care vor fi dezbătute cu prioritate privind județul Argeș sunt:  

� Perspectivele de dezvoltare economică  

� Situația sistemului de sănătate și educație  

� Dezvoltarea rurală și agricultura   

� Dialogul social și civic  

 

          Organizatorii vă invită să participați la acest eveniment și am fi onorați dacă ne-ați confirma 

participarea dumneavoastră. 
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Conferinţa Judeţeană cu tema: 

“Priorități economice și sociale în județul Argeș” 

21 august 2012 

 Municipiul Pitești, Sala de ședinţe a Consiliului Judeţean 

AGENDĂ 
Marti, 21 august 2012, orele 11.30 – 15.00  
11:30 –12:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor 

 
 
 

12:00–12:20 

 

 

  Cuvânt de deschidere 

� Dl. Cristian SOARE, Prefect județul Argeș; 

� Dl. Ion POPESCU, Preşedinte CSN MERIDIAN 

� Dl. Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale ; 

�  Dl. Constantin NICOLESCU, Preşedinte 

Consiliul Judeţean Argeș 

12:20–12:30 Prezentarea Proiectului 

“Împreună pentru dezvoltarea 

dialogului social în România” 

Dl. Dumitru Fornea, Consultant advocacy și 

concepte 

12:30-12:45 Poziția CSN MERIDIAN la 
proiectul de Lege a sănătății 

Dl. Ion OPROIU, Asistent dialog social și 

formare 

12:45–14:45 Intervenții și dezbateri  

 

Reprezentanți ai administrației locale și ai 

structurilor descentralizate, parlamentari, agenți 

economici locali, parteneri sociali, etc. 

14:45–15:00 Concluzii şi încheierea oficială a conferinţei 

03:00:00 
PM 

Prânz 

 


