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Agendă b 

■ Care este problema? 

Disparitățile regionale din România afectează investițiile naționale și regionale, productivitatea, 
competitivitatea și ocuparea forței de muncă, precum și bunăstarea cetățenilor. O mai bună planificare a 
dezvoltării și facilitarea unor servicii mai eficiente de sprijinire a inovării la nivel regional pot contribui la 
soluționarea acestor inegalități. Succesul poate depinde de asigurarea unei capacități regionale și locale 
pregătite pentru a concepe și a pune în aplicare planificarea strategică locală, precum și consolidarea 
structurilor regionale dedicate sprijinirii inovării.  

Nevoia de a îmbunătăți planificarea și de a identifica mai bine oportunitățile de sprijinire a inovării este una 
urgentă, mai ales în contextul în care Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) din România își asumă 
noi responsabilități în calitate de Autorități de Management pentru programele operaționale regionale în 
perioada 2021-2027. De asemenea, acestea își vor asuma un rol important în procesul de punere în 
aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru este însoțit de necesitatea consolidării 
competențelor regionale în materie de inovare și de a spori inovarea în rândul IMM-urilor. 

■ Despre evenimentul de lansare 

Acest eveniment lansează oficial proiectul "Sprijin pentru crearea unei Rețele Naționale de Centre 
Regionale de Competențe pentru Planificare Strategică și Servicii Suport pentru Inovare" 

Obiectivul acestui eveniment este de a prezenta proiectul tuturor părților interesate din România, de a 
consolida asumarea responsabilității pentru proiect și de a cunoaște punctele forte și punctele slabe ale 
politicilor și proceselor actuale de planificare regională și inovare din România. O componentă importantă 
a întâlnirii va fi cunoașterea celor opt ADR-uri din România și a contextului, structurii, activităților și 
obiectivelor regionale ale acestora. 

■ Locul desfășurării 

Virtual prin Zoom. 
 
Vă rugăm să vă alăturați întâlnirii cu 5 minute înainte de start.  
 
În cadrul întâlnirii va fi asigurată interpretarea simultană română – engleză și engleză-română.  
 
Agenda este în conformitate cu Ora Europei de Est (EET). 
 

■ Contacte 

   OECD: 

● Sandra Hannig, Coordonator de Proiect | Sandra.HANNIG@oecd.org 

● Stephan Visser, Analist Politic | Stephan.VISSER@oecd.org 

 

Comisia Europeană: 

• Phivi Haratsi, Responsabil de Politici, Coordonator de Proiect | Phivi.HARATSI@ec.europa.eu 

 

 Coordonator local pentru România: 

● Marius Niculae, Coordonator Local de Proiect | Marius.NICULAE@adrvest.ro 
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 MODERATOR Dna Maria Varinia Michalun, Șef Interimar de Unitate, Direcția Guvernanță și 
Planificare Strategică, Dezvoltare Regională și Guvernanță pe mai multe niveluri, 
Centrul OECD pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe  

09.30 - 09.50                              Observații de bun venit 

 SPEAKERS Dl Sorin Maxim, Președinte, Asociația ROREG 

Dl Marcel Boloș, Ministru, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România 
(tbc) 

Dna Dorothée Allain-Duprée, Șef Divizie, Divizia Dezvoltare Regională și Guvernanță 
pe mai multe niveluri, Centrul OECD pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe  

Dl Daniele Dotto, Director adjunct - Sprijin pentru Reformele Statelor Membre, Șef de 

Unitate - Guvernanță și Administrație Publică, DG REFORM 

09.50 - 10.30                                 Sesiunea I: Discuție de grup: Consolidarea planificării strategice regionale și a 
serviciilor de sprijin pentru inovare 

 DESCRIERE 
Actorii naționali și sub-naționali/regionali din România au nevoie de mai multă 
capacitate de a concepe și implementa intervenții politice la nivelul tuturor nivelurilor de 
guvernare. De asemenea, acestea trebuie să asigure coerența politicilor și planurilor de 
dezvoltare. În cadrul acestui panel se vor discuta oportunitățile, provocările și bunele 
practici în planificarea strategică regională și în sprijinul pentru inovare din România. În 
cadrul acestui panel se va răspunde la următoarele întrebări: 

• Care sunt obiectivele de politică, cadrele și instrumentele naționale și sub-

naționale/regionale ale României pentru planificarea și inovarea dezvoltării 
regionale? 

• Care sunt punctele forte și slabe la nivel național și regional ale României în 
planificarea strategică? 

• Care sunt realizările și provocările României în construirea unor ecosisteme 
de inovare puternice și reziliente în diferite tipuri de regiuni (de exemplu, 
urbane/rurale) din România? 

 SPEAKERS Dna Aida Liha Matejicek, Șef Unitate, Politica de Coeziune în România, DG Regio  

Dl Adrian Curaj, Directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării  

Dl. Viorel Vulturescu, Președinte, Consiliul Consultativ pentru Specializare Inteligentă 
(tbc) 

D-na Anca Ginavar, Director General, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației  

Dl Vasile Asandei, Vicepreședinte, Asociația ROREG, Director General, ADR Nord-
Est 

Acest panou va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

10.30 - 10.50  Sesiunea II: Proiectul OECD și ROREG - Către o mai bună planificare strategică 
regională și servicii de sprijin pentru inovare 

 DESCRIERE 
Această sesiune prezintă și dezbate proiectul OECD-ROREG privind îmbunătățirea 

planificării strategice regionale și a serviciilor de sprijinire a inovării. Acesta va include 
o prezentare a lucrărilor recente ale OECD privind promovarea dezvoltării și inovării 
regionale. OECD va prezenta, de asemenea, obiectivele, așteptările și calendarul 
proiectului OECD-ROREG și va discuta unele dintre detaliile organizatorice. În cele din 
urmă, sesiunea oferă oportunitate tuturor participanților de a pune întrebări sau de a 
discuta diferite aspecte din cadrul proiectului. 
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 SPEAKERS Dna Sandra Hannig, Coordonator de Proiect, Divizia Dezvoltare Regională și 
Guvernanță pe mai multe niveluri, Centrul OECD pentru Antreprenoriat, IMM-uri, 
Regiuni și Orașe  

Prezentarea va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

10.50 - 11.00  Pauză de cafea 

11.00 - 12.50  Sesiunea III: Prezentarea contextului, structurii, activităților și obiectivelor 
regionale ale ADR 

 DESCRIERE Această sesiune prevede două mese rotunde tematice cu toate cele opt Agenții de 
Dezvoltare Regională (aprox. 40 de minute pe masă rotundă). În cadrul primei mese 

rotunde, ADR-urile își prezintă contextul regional și principalele activități, punctele forte 
și punctele slabe legate de planificarea strategică. Cea de-a doua masă rotundă se va 
concentra asupra serviciilor de sprijinire a inovării în fiecare regiune, în mod specific. 
Ambele mese rotunde vor fi urmate de o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri.   

11.00 - 11.50 

 

 

 

 

 

11.50 - 11.55 

 

 

11.55 - 12.45 

     

 

 

 

 

12.45 - 12.50 

SPEAKERS Masa rotundă 1: Contextul regional și provocările legate de planificarea 
strategică ale ADR-urilor  

Dl. Dan Nicula, Director General, ADR București – Ilfov 

Dna. Sanda Catană,  Director General Interimar, ADR Nord-Vest 

Dl. Sorin Maxim, Director General, ADR Vest 

Masa rotundă va fi urmată de o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri (max. 10 

minute). 

Încheierea mesei rotunde: dl. Stephan Visser, Analist Politic, Divizia de Dezvoltare 
Regională și Guvernanță pe mai multe niveluri, Centrul OECD pentru Antreprenoriat, 
IMM-uri, Regiuni și Orașe (CFE). 

Masa rotundă 2: Furnizarea de servicii suport pentru inovare în regiunile 
României 

Dl. Vasile Asandei, Director General, ADR Nord - Est 

Dna. Luminița Mihailov, Director General, ADR Sud-Est 

Dl. Simion Crețu, Director General, ADR Centru 

Dna. Marilena Bogheanu, Director General, ADR Sud-Vest Oltenia 

Masa rotundă va fi urmată de o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri (max. 10 
minute). 

Încheierea mesei rotunde: dna Sandra Hannig, Analist Politic, Divizia de Dezvoltare 
Regională și Guvernanță pe mai multe niveluri, Centrul OECD pentru Antreprenoriat, 
IMM-uri, Regiuni și Orașe  

12.50 - 13.00  Observații de închidere și pașii următori 

 SPEAKERS Domnul Sorin Maxim, Președinte, Asociația ROREG 

Dna Phivi Haratsi, Responsabil cu politicile, Unitatea Guvernanță și Administrație 

Publică, DG REFORM, Comisia Europeană 

Dna Maria Varinia Michalun, OECD 

 

 


