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Ziua I – 14 noiembrie 2013 
 

 
10.30 - 11.00 
 

 
Inregistrarea participantilor, cafea de bun venit  

 
11.00 – 13.00 

 
Cuvant introductiv al organizatorilor  
Dl Constantin Apostol, Director General, Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Nord – Est  
Dl Cristian Adomnitei, Presedinte Consiliul Judetean Iasi 
Dl Gheorghe Nichita, Primarul Municipiul Iasi 
 
Dezvoltarea urbana integrata – cerinta europeana, necesitate 
romaneasca  
 

 Competitivitatea regiunilor Romaniei- elementul principal 
al urmatoarei perioade de programare 

 Modernizarea oraselor pentru stimularea investitiilor, 
atragerea turistilor  si cresterea standardelor de viata a 
locuitorilor   

 Fondurile europene 2007 – 2013 o solutie de finantare 
pentru dezvoltarea oraselor mari  

 Iasi – capitala culturala europeana 2021 
 
Intrebari si raspunsuri  

 
13.00-14.00 

 
Pauza de pranz 
 

 
14.00 - 15.30 

Cercetare si inovare – de la abordarile teoretice la solutiile 
pragmatice 
  

 Elemente strategice in domeniul cercetarii, dezvoltarii 
tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020 

 Exemple si solutii pentru dezvoltarea si valorificarea 
cercetarii aplicate si transferului tehnologic 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
dezvoltarea comunitatilor 

 
Intrebari si raspunsuri  

 
Ziua II – 15 noiembrie 2013 
 



 
10.30 - 11.00 

 
Inregistrare participanti, cafea de bun venit 
 

11.00 – 12.15  
Stimularea performantelor mediului de afaceri regional - 
provocare pentru viitor 
 

 Care sunt factorii care determina decizia de a investi? 

 Solutii pentru finantarea investitiilor  

 Branduri regionale de succes. Cum au reusit ei? 

 Prioritatile investitionale ale companiilor mari din 
Regiunea Nord-Est 

 
Intrebari si raspunsuri 

 
12.15 - 12.30 

 
Pauza de cafea 

12.30 – 13.45 Solutii pentru Redresarea Economica a Regiunii Nord-Est 
 

 Starea Regiunii Nord-Est – statistici, poli de crestere 

 Strategia EUROPA 2020 SI Planul European de Redresare 
Economica 

 Guvernanta economica in Romania si solutii pentru 
depasirea crizei financiare  

 
Intrebari si raspunsuri 

 
13.15 - 14.00 

 
Pranz de lucru 
Concluzii FORUM 
 

 


