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 INVITAȚIE  

la dialog, sugestii și susținerea mediului de afaceri autohton 

 
Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, prin Cluster Mobilier Transilvan, Transilvania 

IT si AgroTransilvania Cluster, reprezentând peste 200 de companii din Regiunea de Nord-Vest a 

României, caută soluții de colaborare public-privată în scopul generării de prosperitate pentru și prin 

mediul de afaceri autohton, cu răsfrângere implicită asupra comunităților locale. Răspunsul acestor 

structuri la solicitările partenerilor din mediul privat a fost dat prin proiectul „8 x S3 = ROMÂNIA 

INTELIGENTĂ”, prescurtat „România Inteligentă”, inițiativă aflată la finalul consultărilor de etapă, la 

centralizarea și împărtășirea propunerilor, precum și la startul prioritizării nevoilor locale și regionale.  

Începând din octombrie 2018, experții din proiect au desfășurat consultări publice, au aplicat 

chestionare și au realizat o analiză pe datele economice ale companiilor din ultimii 10 ani, pentru a 

obține o imagine cât mai clară a mediului economic și a provocărilor pe care le întâmpină. În urma 

acestor activități, au reieșit subiecte comune de interes pentru care antreprenorii își doresc susținere 

și au fost identificate și modele concrete, studii de caz, ce ar putea fi multiplicate la nivelul altor 

comunități din regiune, prin extinderea susținerii publice.  

În vederea prezentării acestor direcții de interes pentru mediul economic, vă lansăm prezenta 

invitație, cu speranța că ne veți deveni parteneri de discuție și susținători ai politicilor publice pe care 

le vom formula. Proiectul „România Inteligentă” va transforma nevoi ale mediului economic în 

propuneri de politici publice spre a fi preluate de toți aceia care pot contribui la concretizarea 

acestora în acțiuni cu impact local, regional, național sau chiar european. 

Astfel, în 01 Martie organizăm în Cluj-Napoca o întâlnire la care vă invităm, alături de agenți 

economici, reprezentanți ai instituțiilor publice și academice, pentru informare reciprocă, cu scopul de 

a susține antreprenoriatul local printr-un exercițiu de dialog și colaborare public-privată.  

  

Cu mulțumiri și apreciere, 

Echipa „România Inteligentă” 

 

Data evenimentului: vineri, 01 martie 2019 

Locația: Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Parcul Central Simion Bărnuţiu 

Confirmarea prin email:  raluca.bugnar@mobiliertransilvan.ro, până la data de 28 februarie, ora 17:00 
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Agenda evenimentului: 

 

9:30 - Acces și înregistrare participanți 

 

10:00 - Stadiul actual al companiilor. Analiza principalilor indicatori de competitivitate 

economică – 30 min. 

 

11:00 – Reprezentarea companiilor. Modele de guvernanță locală și regională;  Studiu de caz: 

bugetare participativă și importanța unor propuneri de sprijin pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului local - 30 min. 

 

12:00 – Sprijin pentru inovare în mediul de afaceri; Studiu de caz:  dezvoltare competențe în 

sistem de învățământ dual și susținere start-up-uri prin incubatoare și acceleratoare de 

afaceri – 30 min. 

 

13:00 – Importanța lanțurilor de valoare; Studiu de caz: sprijinirea piețelor locale și a 

lanțurilor scurte de aprovizionare – 30 min. 

 

Q&R – Fiecare prezentare va fi urmată de dezbateri în care participanții sunt invitați să-și 

expună puncte de vedere vizavi de subiectele expuse. 


