
  

  

PROIECT  “iNFOLex” POCA/491/126354 

 

A G E N D A 
CONFERINŢA DE FINALIZARE A PROIECTULUI “iNFOLex” POCA/491/126354 

 

1 IULIE 2021, ora 17.00. ON-LINE 

link de acces: https://meet.google.com/ett-zgfr-tuv 

 

- Conectarea participanților, completarea formularului online de prezență -moderator Conf. univ. dr. 

Mihai Andronie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret / expert rețele 

sociale și internet 

- Deschiderea Conferinţei de finalizare a proiectului “iNFOLex” POCA/491/126354 - Prof. univ. dr. 

Gheorghe Bică – Prorector Universitatea Spiru Haret / Expert Calitate educaţie juridică 

- Modalități în care proiectul a sprijinit creșterea accesului la justiție al cetățenilor. Asigurarea 

respectării principiilor orizontale - Prof. univ. dr. Florin Făinişi – Preşedinte senat – Facultatea de 

Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative, București, Universitatea Spiru Haret / Expert Media 

- Prezentarea activității 2. Dezvoltarea campaniei online de informare, educaţie juridică şi 

conştientizare. Rezultate obținute, obiective atinse - Conf. univ. dr. Mihai Andronie, Facultatea de 

Ştiinţe Economice, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret / expert rețele sociale și internet 

- Prezentarea activității 3. Dezvoltarea campaniei media de informare, educaţie juridică şi 

conştientizare. Rezultate obținute, obiective atinse - Prof. univ. dr. Florin Făinişi – Preşedinte senat 

– Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative, București, Universitatea Spiru Haret / Expert 

Media 

- Prezentarea activității 4. Dezvoltarea campaniei teritoriale de informare, educație juridică și 

conștientizare. Rezultate obținute, obiective atinse - Conf. univ. dr. Camelia Olteanu – Decanul 

Facultății de Științe Juridice și Științe Economice, a Universității Spiru Haret, Braşov/ Expert Calitate 

educaţie juridică; Lect. univ. dr. Ion Necșulescu – Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, 

a Universității Spiru Haret, Braşov/ Expert Calitate educaţie juridică; 

- Modalități de continuare a demersurilor din cadrul proiectului. Posibile inițiative similare/ 

complementare – invitați: angajați din domeniul justiției și în general al dreptului, cadre didactice, 

autorități locale, membri ai grupului țintă, persoane interesate de eveniment; 

- Discuții libere/ dezbatere în vederea identificării unor demersuri viitoare pentru facilitarea accesului 

cetățenilor la un sistem judiciar transparent, integru și de calitate 

- Concluzii și încheierea Conferinţei 


