
                                                                  

„Promoting the Regional Approach for Social and Economic Development in Europe” 

 

COMUNICAT DE PRESĂ  

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BENEFICIILE COOPERĂRII TERITORIALE 

 

Universitatea Titu Maiorescu în parteneriat cu Academia Europeană a Regiunilor EAR - 

AER si Guvernul Regiunii Flandra a Regatului Belgiei, organizează în data de 8 Mai 2018, 

începând cu ora 10.00, în Amfiteatrul Universității Titu Maiorescu ( Calea Văcărești 157, sector 

4, București), Conferința Internațională “Beneficiile Cooperării Teritoriale”, menită să 

reunească reprezentanți ai mediului academic din România și Regatul Belgiei, reprezentanți ai 

Autorității Administrației Publice Centrale și Locale, reprezentanți ai Comitetului Economic și 

Social European, precum și experți internaționali în cooperare teritorială, dezvoltare regională 

și antreprenoriat. 

Conferința va fi susținută de reputați reprezentanți ai mediului academic, economic și 

administrativ, printre care Dl. Henri MALOSE (membru al Comitetului Economic și Social 

European - EESC, Franța), Dl. Dlp.Ing. Nelu NEACȘU (Președinte al Academiei Europene a 

Regiunilor, EAR), Dna. Madi SHARMA (membru al Comitetului Economic si Social-EESC, grupul 

Creștere Regională prin Antreprenoriat și IMM-uri, Anglia), Prof.univ.dr. Luigi A. DELL’AQUILLA 

(Coordonator al Departamentului Fonduri Europene, EAR- AER, Italia) și Dl. Louis DELCART 

(Coordonator al Departamentului Dezvoltare Regională EAR – AER, Belgia).  

Invitaților internaționali li se adaugă reprezentanți ai mediului  academic și administrativ 

din România, dintre care amintim: Dl. Prof. univ.dr. Iosif R. URS (Președinte al Universității Titu 

Maiorescu), Dl. Ben-Oni ARDELEAN (Vicepreședinte Camera Deputaților), Dl. Bogdan ROGIN 

(Consilier de stat al Primului Ministru al României), Dna. Paula PÎRVĂNESCU (Secretar de Stat, 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat), Dl. Marian OPRIȘAN 

(Președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România). 

Conferința se desfășoară pe parcursul a două secțiuni, pentru a cuprinde întreaga sferă 

de abordare a Cooperării Teritoriale și Dezvoltării Regionale, prin prezentarea implicațiilor, 

atât din punct de vedere economic cât și academic astfel: 



 Simplificarea în accesarea fondurilor structurale și de investiții pentru Europa - 

România 

 Perspective ale politicii regionale și de coeziune a Uniunii Europene după 2020 și 

ale fondurilor structurale și de investiții europene aferente 

 Avantajele abordării dezvoltării locale conduse de comunitate 

 Antreprenoriat, inovare și schimbări industriale pentru o creștere durabilă 

 Către o economie circulară - reciclarea deșeurilor ca materii prime noi și 

implicarea regiunilor în acest process 

 Potențialul co-creării pentru dezvoltarea orașelor durabile - Crearea de orașe 

implicate și colaborative pri dezvoltarea de clustere sustenabile 

 Importanța ghidurilor in domeniul serviciilor de sănătate în dezvoltarea asistenței 

medicale regionale 

 Rolul universităților în domeniul inovării și al dezvoltării regionale. Evaluarea 

impactului rezultatelor academice asupra dezvoltării regionale? 

 Ce șanse există pentru un oraș sau o regiune în cadrul planurilor naționale de 

urbanism? 

Conferința se va desfășura sub auspiciile Strategiei „Europa 2020” a Uniunii Europene și a 

„Strategiei pentru Dezvoltarea unui Oraș Inteligent Smart City București”. 

Cine sunt personalitățile prezente la Conferința Internațională Beneficiile Cooperării 

Teritoriale? 

 

 

 

Dl. Henri Malosse este membru al Comitetului Economic și 
Social European (EESC), din 2013 până în 2015 fiind  al 30-lea 
Președinte al acestui Comitet, a cincea instituție în cadrul 
protocolului european. Este autorul unor cărți despre 
subvențiile europene: “ Building Europe: The History and 
Future of a Europe of the People, Ed. L’harmattan (2012), “We 
must save the European citizen! - A "C plan" to a citizen's 
Europe, Ed. Bruylant (2008), “Europe from A to Z with Pascal 
Fontaine, Editions Bruylant, 2006”. A contribuit la crearea 
rețelei europene de întreprinderi European Enterprise 
Network (E.E.N.). 



 

 

Prof.univ.dr. Luigi A Dell’ Aquilla  este profesor asociat, în 
cadrul Catedrei de Economia Uniunii Europene  a Facultatii de 
Economie - Universitatea din Perugia. Titular cercetător și șef 
al proiectului de cercetare privind “ Strategia de la Lisabona și 
de verificare a statului de punere în aplicare a indicatorilor 
structurali în domeniul Cercetării, Inovării și dezvoltare 
durabilă în Umbria. Cazul IMM-urilor ". 

 

      

 
Dna Madi Sharma este reprezentantul UK in Comitetul 
Economic și Social European de la Bruxelles si reprezinta 
Grupul Antreprenori.Antreprenor care a fondat un grup 
internațional de companii din sectorul privat, non-profit și 
ONG-uri. Filozofia este de a crea idei inovatoare adaptate 
acțiunii locale, care să poată realiza impacte globale benefice 
pentru o societate durabilă. A primit recunoasterea de catre 
Asian Woman of Achievement si  UK’s Best Boss. Speaker 
public pe plan internațional. 

 
 

 
Dl. Louis Delcart este Profesor in cadrul Academiei 
Diplomatice din Bruxelles / Brussels Diplomacy Academy 
(V.U.B). Din 2014 este activ în calitate de consultant în 
internaționalizare a IMM-urilor, în consultanță pentru 
autoritățile locale în rolul lor de a stimula dezvoltarea de noi 
afaceri în țările est-europene, fiind implicat în proiecte 
internaționale ale Băncii Mondiale, ale UE.  

Cei interesați se pot inscrie la eveniment accesand adresa: events@ear - aer.eu. 

 

 
Cu consideraţie, 
Dipl. Nelu NEACȘU 
Președinte Academia Europeană a Regiunilor 
 
 
 


