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INVITAȚIE 
REUNIUNE DE LUCRU 

București, 16 decembrie 2022 
 

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR organizează prima Reuniune de lucru în 

cadrul proiectului “Dialog pentru Consens”. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (iulie 

2022 – iulie 2023).  

Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din 

localitatea Mogoșoaia și din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 

local. În acest sens, proiectul își propune să pună bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, între 

Autoritatea Publică locală Mogoșoaia, ONG-uri și parteneri sociali din zona și să dezvolte capacitatea unui 

număr de 30 de persoane, reprezentanți ai acestora prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și 

politicilor locale. Informații suplimentare despre proiect se pot obține accesand pagina www.apar-

romania.ro/dialog-pentru-consens.  

La eveniment vor participa reprezentanți ai părților interesate din cadrul ONG-urilor și autorităților 

publice locale. 

Evenimentul va avea loc în data de 16 decembrie 2022, începând cu ora 10.00, în amfiteatrul 

Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Știinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară din Bucureşti, adresa: Bulevardul Mărăşti, nr. 59, Sector 1, București. 

Având în vedere interesul deosebit al asociațiilor pentru tematica propusă, precum și numărul limitat de 

locuri, înscrierea se va face în ordinea primirii confirmărilor, care se pot transmite pana miercuri,              

12 decembrie 2022, ora 16, la următoarele date de contact: e-mail: office@apar.ro, telefon: 0737.02.00.01. 

Cu distinsă considerație, 

 
Decebal Ștefăniță PĂDURE 

Președinte Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc - APAR 
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