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Invitație la Conferința de lansare a proiectului ,,Dezvoltarea orașului Comănești, județ 
Bacău, prin implicarea partenerilor sociali”, Cod Proiect- SIPOCA 1064/MySMIS2014+ 

151520 
 

 Uniunea Națională a Patronatului Român – Regiunea Nord-Est, în parteneriat cu 
Primăria Orașului Comănești, implementează în perioada 02.08.2022 – 01.10.2023 proiectul 
“Dezvoltarea orașului Comănești, județ Bacău, prin implicarea partenerilor sociali”, 
fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
 Acesta are ca obiectiv general cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor 
sociali de a se implica in formularea si promovarea politicilor de dezvoltare a mediului de 
afaceri local al orasului Comanesti, judet Bacau. 
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
1. Dezvoltarea unui parteneriat între autoritatea locală, ONG-uri și parteneri sociali ce 

activează în orașul Comănești pentru formularea și promovarea de propuneri pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri local 

2. Formarea de 34 de persoane în Planificare Strategică și Educație financiară, cu scopul 
de a se implica în formularea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local 
al Orașului Comănești; 

3. Dezvoltarea unei Strategii locale și a unui plan de acțiune în Orașul Comănești, a 
planului de acțiune asociat, pentru a crea un mecanism de consultare a autorităților și 
instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, precum și a cetățenilor, în 
elaborarea politicilor și strategiilor pentru strangerea de idei privind politicile locale; 

4. Derularea unei campanii de advocacy privind dezvoltarea mediului de afaceri local al 
Orașului Comănești și pentru înaintarea de propuneri privind politica locală curentă. 

 

Evenimentul de lansare al proiectului va avea loc în data de 12 decembrie, la 
ora 11.00, la sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Oraș Comănești 

 
În cadrul evenimentului sunt invitați să participe reprezentanți din organizații 

neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri media, parteneri 
sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor sociale. 
 
Persoane de contact 
Manager proiect,     Expert facilitare rețea, 
Dan SCHIMBISCHI     Răzvan BANU 
Email: dan.schimbischi@unpr-rne.ro  răzvan.banu@unpre-rne.ro 
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