
 

       
 

 
 

 
                                     INVITATIE 
BE-RURAL: Strategiile si planurile pentru produsele bio in 

vederea dezvoltarii rurale si regionale imbunatatite in cadrul 
UE si in zona Covasna-Regiunea Centru-Romania 

 
 
Data  Vineri, 6 Septembrie 2019 (9:00 – 18:00) 
Locatia: Hotel Sugas- Sala de Conferinte, Sf. Gheorghe-judet Covasna 
 
Va invitam la evenimentul organizat de catre Institutul de Prognoza Economica (IPE) al Academiei Romane, in 
colaborare cu Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) si Asociatia IMM-urilor din judetul Covasna 
(ASIMCOV) care se desfasoara in perioada “Zilele orasului Covasna” (6-8 septembrie 2019). 
 
Evenimentul are ca scop mobilizarea actorilor locali/regionali si cresterea constientizarii importantei bio-economiei 
pentru regiunea Covasna; cunoasterea obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului BE-Rural din cadrul 
Programului Orizont 2020; Identificarea modelelor de afaceri si diseminarea bunelor practice si identificarea 
produselor bio specifice regiunii si a posibilitatilor de promovare a acestora pe piata. Rezultatle urmarite de aceste 
eveniment se concentreaza pe urmatoarele: a) Intelegerea conceptului de bio-economie, ca un sistem inter-
disciplinar in care sunt legate mai multe sub-sisteme si procese; b) Identificarea actorilor locali care vor fi implicati 
in activitatile viitoare ale proiectului BE-Rural; c) Identificarea si analizarea factorilor cheie  privind potentialul 
bioeconomiei in regiune, a oportunitatilor si riscurilor; d) Disponibilitatea datelor si a stadiului actual  al mediului 
macro-economic, social, politic, tehnologic si legislative in regiune e) Identificarea produselor bio specific zonei si a 
mijoacelor de promovare a acestora pe piata; f) Identificarea modelelor de afaceri si a optiunilor tehnologice 
pentru sectorul bio-economiei in regiune; g) Crearea de sinergii intre proiectul BE-Rural si proiecte in derulare in 
regiune; h) Identificarea nevoilor de training/educatie in bio-economie care pot fi incluse in curricula universitara; i) 
Identificarea posibilitatilor de cooperare cu parteneri din alte regiuni ale Romaniei si din UE in domeniul bio-
economiei.  

 
Etapele viitoare ale proiectului se vor concentra pe actiuni de pregatire si elaborare a strategiei de bio-
economie/roadmap a regiunii Covasna si pe identificarea si a altor actori regionali care ar putea fi interesati de 
participarea la activitatile proiectului BE-Rural. Totodata, se va urmari ca la viitorul eveniment, prezentarile plenare 
sa fie urmate de discutii in grupuri mici de lucru privind problemele specifice regiunii in domeniul bio-economiei, 
precum si diseminarea unor modele de bune practice din tarile participante in proiect. O activitate de mare interes 
public va fi organizarea unui pop-up store intr-un oras din regiunea Covasna in care se vor prezenta si promova 
produsele bio specifice regiunii. 
 
Va rugam sa va inregistrati la ASIMCOV –Dl. Vajda Lajos-Presedinte E-mail: vajda@asimcov.ro  
 
 



 

Agenda  

09:00 – 09:30  Inregistrarea participantilor si cafea 

09:30 – 10:00 Cuvant de bun venit si deschiderea evenimentului 
Dl. Vajda Lajos - Presedinte ASIMCOV 

10:00-11:00 Prezentarea proiectului BE-RURAL si a bio-economiei in judetul Covasna 

Dna. dr. Carmen Beatrice Pauna-Senior Cercetator Institutul de Prognoza 
Economica al Academiei Romane 

11:00-12:00 Posibilitati de promovare a produselor bio specifice judetului Covasna 

Dna. Dipl. Ec. Christina Leucuta - Senior Advisor CLUSTERO 

12:00-13:00 Strategia locala privind exploatarea potentialului bio-economiei in Covasna 
Dl. Ing. Daniel Cosnita - Presedinte CLUSTERO 

13:00-14:00 Pranz  

14:00-16:00 Discutii cu stakeholderii locali si regionali 

Moderatori: Dna Christina Leucuta si Dl. Daniel Cosnita 

16:00-17:00 Prezentare si demonstratii produse bio specifice judetului Covasna 

17:00-18:00 Concluzii si inchiderea evenimentului 

Contact persons: 

Carmen Beatrice Pauna – IPE, Academia Romana e-mail: carmenbpauna@gmail.com 

 
Vajda Lajos-Presedinte ASIMCOV Mobil: 0751090944 e-mail: vajda@asimcov.ro   


