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Concluziile Forumului Regional Orizont Nord-Est 2020 

Desfăşurată la Bacău, în perioada 3-4 noiembrie 2011 sub cupola „Orizont Nord-Est 2020”, 

cea de a VIII-a ediţie a Forumului Regional de Investiţii Nord-Est s-a bucurat de prezenţa a 

peste 200 participanţi care au apreciat calitatea prezentărilor şi importanţa temelor abordate, 

cu premise bune pentru contrurarea strategiei 2014-2020 care să aibă un obiectiv comun – 

dezvoltarea Regiunii Nord-Est. 

Încă din primele alocuţiuni susţinute, s-au desprins câteva repere clare pentru viitoarea 

perioadă de programare 2014-2020. Dl. Constantin Apostol, Director General ADR Nord-Est 

şi iniţiator al evenimentului a subliniat că dictonul pentru viitoarea perioadă de programare va 

fi competitivitatea. Pe langa continuarea colaborarii cu administratiile publice locale, este 

nevoie de un dialog mult mai accentuat cu mediul de afaceri, care poate aduce valoare 

adaugata. Schimbarea obiectivelor politicii de coeziune este o provocare căreia toți actorii 

responsabili din regiune sunt chemați să îi răspundă. În actuala perioadă de programare s-

au acumulat multe lecții învățate care ar trebui valorificate. Au început să prindă contur 

proiecte investiționale de anvergură, dar mai sunt încă multe de făcut pentru reducerea 

decalajelor de dezvoltare înregistrate față de alte regiuni.  

Reprezentanţii administraţiei publice locale din Bacău, prin vocea Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Dragoş Benea şi a primarului Romeo Stavarache, au subliniat importanța 

dezvoltării economice și creșterea calității serviciilor publice, ca principale deziderate pentru 

creșterea calității vieții. De asemenea, primarul Bacăului a accentuat asupra promovării unor 

politici comune, pragmatice, la nivelul întregii Regiuni, pentru eliminarea decalajelor și pentru 

absorbția corespunzătoare, în perioada 2014 - 2020, a fondurilor europene. Tot ei au atras 

atenţia asupra unor chestiuni de ordin tehnic, birocratic, care îngreunează absorbția 

fondurilor europene, solicitând în acest sens membrilor Guvernului prezenți la Forum 

promovarea unor politici  care să ușureze dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri 

europene. 
 
Obiectivul principal în cadrul viitoarelor negocieri va fi de a obţine alocări corespunzătoare de 

fonduri din bugetul UE, prin menţinerea nivelelor actuale, atât pentru poltica de coeziune cât 

şi pentru agricultură, cele două domenii constituind priorităţi pentru sprijinirea eforturilor 

naţionale de dezvoltare. 

După stabilirea contextului în care se va creiona strategia de dezvoltare pentru perioada 
2004-2020. într-o succesiune firească, organizatorii au invitat la dezbateri pe o tematică de o 
incontestabilă actualitate pentru Regiunea Nord-Est în special, dar şi pentru România în 
general: infrastructura de utilitate publică. Considerata o conditie sine qua non pentru 
dezvoltarea socio-economică a regiunii în ansamblu, pentru atragerea investitorilor , dar şi 
pentru creşterea nivelului de trai a locuitorilor, accesibilitatea regiunii a fost reiterată ca fiind 
principala prioritate şi pentru viitor. În cadrul sesiunii, edili polului de creştere regional, 
respectiv Municipiul Iași şi ai polilor de dezvoltare urbană, respectiv Municipiile Bacău şi 
Suceava, au împărtăşit experienţele lor în privinţa implementării proiectelor de infrastructură 
publică, subliniind atât oportunitatea acestor finanţări nerambursabile fie prin Programul 
Operaţional Regional. Fie prin alte surse, dar şi potenţale elemente de blocaj, cum ar fi: lipsa 
unei viziuni strategice la nivel teritorial, legislaţia imperfectă a achiziţiilor publice, suprapuneri 
de programe şi grupuri ţintă, care pot periclita implementarea unor proiecte cu adevarat 
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relevante. Aceste mărturii au fost în mod pragmatic completate cu intervenşii ale 
administraţiei publice centrale, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi 
Ministerul Transporturilor.  
Nu putea să lipsesacă de pe agenda manifestării cel mai fierbinte subiect al momentului, 
respectiv dezvoltarea regională descentralizată. Conceptele de regionalizare şi 
descentralizare au avut parte de o abordare comprehensivă, întrucât au fost dezbătute la 
nivel teoretic dar şi compartiv cu alte state europene, atât de reprezentanţi ai mediului 
administrativ şi politic, dar şi rde eprezentanţi ai mediului universitar şi economic. Deşi 
asupra viziunilor de regionalizare şi descentralizare nu există încă un consens la nivelul 
factorilor decizionali centrali, concluziile acestei dezbateri au fost că sunt câteva principii  
fără respectarea cărora demersul regionalizării poate fi serios afectat: principiul istoric – 
cultural (respectarea identităţilor regionale existente), principiul economic – funcţional, 
principiul raţionalităţii administrative, principiul democratic asociativ şi corectiv. 
 
Şi pentru că specificul regional este cel care ghidează următorii paşi spre dezvoltare, a venit 
firesc provocarea de a identifica avantajele competitive şi potenţialul economic al 
Regiunii Nord-Est. Deşi indicatorii economici poziţionează încă Regiunea Nord-Est pe unul 
din ultimele locuri din Europa, participanţii la atelierul de lucru, reprezentanţi ai mediului 
administrativ, academic, bancar au reusit să identifice câteva puncte forte ale Regiunii, care 
pot constitui şi oportunităţi de dezvoltare în acelaşi timp: resursele umane, poziţionarea pe 
graniţa de răsărit a Uniunii Europene, cerecetarea şi inovarea. Prin centrele din Bacău, Iaşi 
şi Suceava, mediul universitar din Regiunea Nord-Est contribuie din plin la fructificarea 
acestor avantaje, atât prin pregătirea academică de calitate, cât şi prin eforturile în domeniul 
cercetării, dezvoltării şi inovării. Ca şi direcţie de dezvoltare pentru viitor, s-a concluzionat că  
este necesara o intercondiţionare între dezvoltarea învatamantului universitar si dezvoltarea 
societatilor economice.  
 
Pornind de la prorităţile Strategiei Europa 2020: o economie inteligenta, durabila si 
competitiva, discuţiile în atelierele de lucru au continuat cu subiectul inovării. Oamenii cu 
spirit inovator sunt factorul determinant  in utilizarea tehnologiei pentru dezvoltare. Ei pot  sa 
faciliteze atat dezvoltarea tehnica, cat si cea sociala, pot sa asigure legatura intre cercetare-
dezvoltare, industrie si factorii de decizie. Concluziile lucrărilor au fost că incubarea si 
transferul tehnologic la IMM-ul inovativ reprezinta motorul dezvoltarii economice. Cercetarea 
si inovarea trebuie sa contribuie la crearea de cunostere si expertiza, la dezvoltarea 
regionala si cresterea competitivitatii. IMM-urile sunt interesate în susţinerea activităţilor 
inovative şi o pot realiza, dar  trebuie susţinute prin clustere, incubatoare de afaceri, parcuri 
tehnologice si o Strategie regionala pentru dezvoltare si crestere a competitivitatii. 
 
Şi pentru că lucrările nu ar fi fost complete fără abordarea planului social, alături de cel 
strategic, administrativ, economic şi universitar, participanţii interesaţi au avut ocazia să 
participe la o intersantă dezbatere despre dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială, în 
cadrul căreia au fost prezentate şi exemple de valorificare eficientă a resurselor. 
 
La finalul acestui Forum şi noi putem îndrăzni să visăm la o regiune mai prospera, mai 
atractivă pentru investitori, mai ofertantă pentru locuitorii săi. Dar pentru asta este nevoie de 
implicare, de dialog constructiv şi de efort conjugat. Prin Forumul Regional de Investiţii, am 
creat cadrul pentru analize, dezbateri şi parteneriat. Pe mai departe, responsabilitatea 
susţinerii ţelului nostru comun ne aparţine tuturor, egală măsură. 
 
Evenimentul a fost organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Centrul 

Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău şi a Consiliului Judeţean 

Bacău şi a  sponsorilor Avensa Consulting şi  Relians Corp. 


