
Împreună cu structura gazdă, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, autorităţile publice 
locale din judeţul Bacău şi alte organizaţii relevante din 
mediul de afaceri, centrul Europe Direct Nord-Est a 
organizat în data de 3 noiembrie 2011, Conferinţa 
intitulată „Strategia Europa 2020 - Efecte şi defecte 
în dezvoltarea regională”. Această manifestare a fost 
inclusă ca prim panel în cadrul Forumului Regional 
„Orizont Nord - Est 2020”, ediţia a VIII-a, găzduit de 
Centrul de Afaceri şi Expoziţii “Mircea Cancicov”, 
Bacău. 
Evenimentul a avut un caracter regional, cu peste 150 
de invitaţi din toate cele şase judeţe ale Regiunii Nord-
Est şi a abordat tematici de interes adaptate la 
priorităţile locale de dezvoltare, la problematica şi 
profilul economic regional. Conferința a cuprins 
prezentări pe subiecte de interes major precum: 
stabilirea priorităţilor naţionale şi regionale pentru 
viitoarea perioadă de programare 2014-2020, 

jaloanele de dezvoltare, ţintele şi indicatorii comunicate 
de Uniunea Europeană.
La această Conferinţă au fost invitaţi lectori cu 
experienţă în domeniul politicilor europene şi în 
elaborarea strategiilor regionale, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, ai societăţii civile, ai 
mediului de afaceri, şi nu în ultimul rând, ai mass-media 
regională. Printre lectori ne-am bucurat de prezenţa d-
lui Vasile Puşcaş, Director Institutul de Studii 
Internaţionale şi a d-lui Viorel Dobrescu, Director 
Ministerul Afacerilor Europene.
Evenimentul şi-a propus identificarea unui cadru 
favorabil pentru stabilirea politicii de dezvoltare a 
Regiunii Nord - Est cu orizont 2020, bazată pe 
exemple de bună practică şi expertiză acumulată până 
în prezent, în vederea enunțării paşilor necesari în 
elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivel regional, 
ale cărei obiective trebuie să fie convergente cu cele ale 
strategiei europene EU 2020.

Noutaţi de la 
Centrul Europe Direct Nord-Est

Centrul Europe Direct Nord-Est a organizat 

o conferință pe tema priorităţilor de dezvoltare economică 

ale Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020



  
Expoziţia de proiecte a avut un caracter regional, având 
peste 200 de invitaţi din toate cele şase judeţe ale 
Regiunii Nord-Est şi a fost deschisă oficial în data de 3 
Noiembrie 2011 orele 14.00, oferind posibilitatea de a fi 
vizitată până în data de 4 Noiembrie 2011. 

Acţiunea s-a desfăşurat în 2 etape:  

•Prima etapă s-a concretizat în organizarea în data de 5 
decembrie 2011 a unei conferinţe care s-a desfăşurat în 
incinta sălii de festivități a Colegiului Național Petru Rareş 
şi în cadrul căreia le-au fost prezentate elevilor de liceu 
oportunităţile de finanțare disponibile pentru tineri la 
nivelul Uniunii Europene. Cu această ocazie, peste 100 
de elevi participanţi au depus candidaturi de înscriere 
pentru cea de-a doua fază a evenimentului, care s-a 
concretizat într-o tabără dedicată managementului 
proiectelor pentru tineret;

•Cea de-a doua etapă a constat în tabăra care a avut loc 
în perioada 9-10 Decembrie 2011, la Târgu Neamţ, unde, 
pe baza candidaturilor depuse, au participat un număr de 
24 de elevi. 

Tinerii antreprenori europeni au beneficiat de prezentări 
interactive ale metodelor de elaborare şi implementare a 
proiectelor europene şi au desfăşurat o serie de  activităţi 
practice de comunicare şi teambuilding. 

Pentru implicarea şi dăruirea de care au dat dovadă pe tot 
parcursul trainingului, elevii au fost răsplătiţi de către 
echipa Centrului Europe Direct Nord-Est cu premii şi 
publicaţii europene care să le fie utile în activitatea 
şcolară viitoare.

decembrie 2011
Magdalena Vicol,

Organizat în cadrul Forumului Regional „Orizont Nord - Est 
2020”, în incinta Centrului de Conferinţe, Centrul de Afaceri 
şi Expoziţii “Mircea Cancicov”, Bacău, evenimentul s-a 
desfăşurat pe parcursul a 2 zile consecutive şi a cuprins o 
prezentare a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
europene la nivelul Regiunii Nord-Est. 
În cadrul expoziţiei au fost invitaţi beneficiari ai 
Programelor Operaţionale Sectoriale, ai Programului 
Operaţional Regional cu machete, proiecţii, panouri, afişe 
şi alte materiale de promovare reprezentând etapele şi 
rezultatele acestor proiecte de infrastructură, sociale, de 
dezvoltare a mediului de afaceri şi proiectelor inovative.

Expoziţia 
”O Europă a 
cunoaşterii”

Tabăra 
“Tineri antreprenori europeni”
În perioada 5-10 decembrie 2011, Centrul  Europe Direct 
Nord-Est, împreună cu structura gazdă, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est şi Colegiul Naţional Petru 
Rareş din Piatra Neamţ, a organizat evenimentul „Tineri 
antreprenori europeni.


