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rrAPL - Revista Română de Administraţie Publică Locală
Invitaţie FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti

Stimate domn/Stimată doamnă,
rrAPL® - Revista Română de Administraţie Publică Locală
împreună cu structurile asociative din administraţia publică locală din
România vă invită să participaţi la:

a IV-a ediţie a FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti,
ce se va desfăşura în perioada 28 septembrie - 01 octombrie 2011,
la Bucureşti, Hotel Rin Grand.
____________________________________________________________________
Evenimentul de anul acesta va avea ca temă principală, prezentată în plenul FAR™:

„Miracolul românesc: despre risipă, aşteptări, rezultate şi direcţii de acţiune”.
în cadrul căreia vom prezenta, împreună cu invitaţii noştri, 5 realităţi din România de azi,
care sunt totodată 5 invitaţii la analiză şi dezbatere privind reforma administraţiei locale.
De asemenea puteţi opta pentru participare la una din sesiunile premergătoare plenului FAR™:
 „Gestiunea sănătăţii populaţiei. Calitatea şi costul actului medical. Cum
finanţăm serviciile de sănătate?”
 „Perspective de dezvoltare economică în spaţiul rural. Bune practici şi idei
de proiecte.”
 „Reorganizarea administrativ-teritorială a României.”
 „Gestiunea serviciilor publice: Cum îmi pot asigura autonomia?”

____________________________________________________________________
FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti ediţia a IV-a se va bucura de o foarte bună acoperire
media, având în vedere cele peste 40 de parteneriate cu televiziuni, radiouri şi presă scrisă din
întreaga ţară.
Sub umbrela FAR™, în data de 30 septembrie 2011 va avea loc:
Gala APL.H™ - Administraţia locală la înălţime, pentru decernarea premiilor pentru: Primarul
anului în România, Cel mai bun primar de municipiu, Cel mai bun primar de oraş, Cel mai bun primar
de comună. Prin intermediul acestei competiţii, dorim să premiem eforturile depuse de către primari
pentru modernizarea localităţilor şi să-i evidenţiem pe cei cu rezultate deosebite.

De asemenea, tot sub umbrela FAR organizăm: „Şcoala de toamnă pentru jurnalişti –
ediţia a II-a” şi Expo|APL, lansăm proiectul de program naţional – „Cele mai frumoase
sate din România – model de dezvoltare durabilă în mediul rural” şi pregătim o serie de
surprize plăcute participanţilor.
______________________________
Pentru a participa la FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti ediţia a IV-a, vă rugăm să completaţi
formularul de înscriere anexat la prezenta invitaţie şi să-l transmiteţi pe fax la numărul: 0268.547.217
Pentru detalii şi informaţii suplimentare: consultaţi http://far.rrapl.ro sau sunaţi la 0268.547.217.
Cu stimă,
Ionuţ Iuria, redactor şef
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