
Forumul Regional de Investitii si Inovatie Nord -Est Romania

Cea de-a treia editie  a Forumului Regional de Investitii Nord -Est Romania, s-a
desfasurat in perioada 2-3 noiembrie 2006, la Piatra-Neamt.

Forumul a fost organizat in parteneriat de Agentia pe ntru Dezvoltare regional Nord-Est,
Institutia Prefectului Judetelui Neamt, Consiliul Judetean Neamt, Consiliul Local al
municipiului Piatra-Neamt si Camera de Comer si Industrie Neamt.

Activitatile din cadrul Forumului sau desfasurat cadrul a 5 sesiuni in  plen si a 2 ateliere
de lucru.

In fata unui auditoriu format din circa 250 de participanti, reprezentanti ai mediului de
afaceri, sectorului non-guvernamental si non-profit precum si ai administratiilor publice
locale sau centrale, prezentarile au fost f acute de lectori de marca, practicieni care vor fi
directi implicati in realizarea politicii de coeziune economica si sociala la nivel national si
regional

Principalele subiecte abordate in cadrul Forumului s -au referit la:
a. Programul Operational Regional si  Programele Operationale Sectoriale care vor

fi implementate in perioada de programare 2007 -2013 prin intermediul finantarilor
din Fondurile Strucutrale ale Uniunii Europene; prezentarile au inclus principiile
generale, mecanismele si instrumentele prin  intermediul carora vor fi realizate
programele;

b. Mecanisme si instrumente de sprijinire a stimularii infiintarii de firme noi, a
dezvoltarii afacerilor existente si a stimularii exporturilor prin cresterea
competitivitatii produselor si serviciilor;

c. Analiza calitatii resurselor umane si masuri pentru cresterea competitivitatii
resurselor umane;

d. Situatia investitiilor straine directe si identificarea mijloacelor adecvate si a
actorilor implicati in cresterea volumului investitiilor straine directe.

O nota cu totul aparte in cadrul Forumului a reprezentat -o sectiunea dedicata prezentarii
unor exemple de succes si bune practici existente la nivel regional. Alaturi de
prezentarea unor marci comerciale care au depasit demult granitele regiunii si ale
Romaniei – RIFIL, KOBER, MECANICA CEAHLAU, KOSAROM, au fost primite cu
foarte mare interes proiectele administratiilor publice locale care vor duce in anii urmatori
la transformarea vietii cetatenilor in pas cu standardele europene.

Tinand cont de specificul economiei regionale precum si de necesitatea cresterii
competitivitatii produselor si serviciilor oferite de firmele din Regiunea Nord -Est, in timpul
desfasurarii Forumului s-a afirmat foarte pregnat necesitatea realizarii unor structuri
economice moderne, de tip cluster, prin punerea in practica a initiativei deja  existente in
regiunea Nord-Est in sectorul textil si identificarea oportunitatii realizarii unui cluster
regional sau zonal in sectorul prelucrarii lemnului.

Preocuparea permanenta a Agentiei pentru D ezvoltare Regionala Nord-Est pentru
identificarea de noi parteneri pentru realizarea politicilor de dezvoltare a Regiunii, s -a
tradus in cadrul Forumului prin semnarea Acordului de cooperare dintre ADR Nord -Est si
World Trade Center Bucuresti. In spiritul acordului, cele doua organizatii isi propun sa



desfasoare activitati comune care vizeaza prezentarea mediului de afaceri si a
oportunitatilor de afaceri din Regiunea Nord -Est. Primul pas concret va fi facut in
februarie 2007 cand WTC Bucuresti va gaydui pr imul eveniment dedicat exclusiv
promovarii unei regiuni de dezvoltare.

De fapt, ideea activitatilor desfasurate in parteneriat  a fost firul conducator care a
strabatut cele mai multe dintre interventiile participantilor la lucrarile Forumului.

„In perioada urmatoare, in fata  organizatiilor din Regiunea Nord -Est, guvernamentale
sau non-guvernamentale, profit sau non-profit, se profileaza o mare provocare:
depasirea conditiei de subdezvoltare a Regiunii Nord -Est. Una din solutiile pentru a
raspunde eficient acestei provocari este parteneriatul. Organizarea actualei editii a
Forumului ne-a demonstrat ca impreuna putem avea succes. Acum a venit vremea
faptelor. In parteneriat urmeza sa transformam planurile si programele in realitati, in
folosul tuturor cetatenilor Regiunii”, a spus  in cuvantul de inchidere Dl. Constantin
Apostol, Director General al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est.


