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Industria manufacturieră din Regiunea Centru încotro?  
Trei forțe majore vor influența industria manufacturieră a Regiunii Centru în anii ce vor urma: 
transformarea digitală, criza provocată de COVID 19 și măsurile de reorganizare a lanțurilor de 
valoare globale. Având în vedere importanța industriei manufacturiere pentru economia Regiunii 
Centru, considerăm că o dezbatere despre viitorul acestui sector este esențială.  

 

Agenda evenimentului 
________________________________________________________________    

    

10:30 – 11:00 Sosirea participanților 

 

11:00 – 11:20  Cuvânt de deschidere al organizatorilor 

Simion Crețu, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 

Dragoș David, director al Agenției Metropolitane Brașov 

Ionuț Țața, coordonator EIT Manufacturing Hub Romania 

 

11:20 – 11:45  Perspective pentru dezvoltarea industriei pe axa Brașov – Sfântu Gheorghe  

George Scripcaru, primarul Municipiului Brașov 

Veştea Adrian-Ioan, președintele Consiliului Județean Brașov 

Antal Árpád András, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe 

___________________________________________________________________________ 

11:45 – 12:00 Pauză de cafea 

___________________________________________________________________________ 

12:00 – 13:15 Probleme, perspective și viziuni pentru industria regiunii 

Sorin Poteraș, director general Schaeffler Romania (tbc) 
Cristian Popescu, director general Stabilus Romania (tbc) 
Ionel Grosu, director general Aerotec Romania (tbc) 
Werner Braun, director general Caditec 
Dorin Saramet, director general Lingemann Beschaffungssysteme 

Andrei Vlad, director general E-NOVATION  

13:15 – 14:00 Reziliență, transformare și finanțare pentru industria regiunii  

Ioan Levițchi, șef Serviciu în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 

Laurențiu Aurel-Mihail, șef Lucrări dr. ing. Universitatea Transilvania din Brașov 

Ionuț Țața, coordonator EIT Manufacturing Hub Romania, CEO Iceberg 

___________________________________________________________________________ 

14:00 – 14:30  Networking 
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Despre organizatori  

EIT Manufacturing este un parteneriat format din mai mult de 55 de organizații, inclusiv Volkswagen, 

Volvo, Universitatea de Tehnologie din Darmstadt, Comisia Franceză pentru Energii Alternative și Energie 

Atomică (CEA), Siemens, Universitatea Slovacă de Tehnologie și Whirlpool Europe. Această rețea are 

sprijin și susținere din partea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism 

independent al UE creat pentru a susține inovatorii să transforme cele mai bune idei în produse, servicii 

și locuri de muncă pentru Europa. Hub-ul EIT Manufacturing din România veste coordonat de Iceberg – o 

companie de consultanță in inovare și transfer tehnologic cu o experiență extensivă în proiecte europene 

și naționale focalizate pe inovare și transformare digitală, alături de Universitatea Transilvania din Brașov.  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a 

Regiunii Centru prin înlaturarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor 

ei. Menirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru este de a pune în practică planurile și strategiile 

concepute în parteneriat, de a contribui și utiliza eficient resursele financiare și umane în asistarea 

comunităților din Regiunea Centru, precum și de a atrage noi resurse. Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Centru are rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operațonal Regional 2014-2020, 

și este propusă alături de celelalte agenții de dezvoltare regionale pentru a îndeplini rolul de Autoritate 

de Management pentru POR 2021-2027.  

Zona Metropolitană Braşov a apărut, informal, în urma elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă pentru 

Municipiul Braşov, în anul 2005. Una dintre principalele direcţii identificate în acel document strategic era 

asigurarea unei colaborări eficiente cu comunităţile învecinate cu Municipiul Braşov, în vederea eliminării 

activităţilor industriale poluante din interiorul municipiului şi relocarea lor în afara spaţiilor puternic 

urbanizate. Această direcţie de acţiune a dus la crearea unei organizaţii non guvernamentale - Agenţia 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov. 

 

Contact organizatoric:  

Raluca Lucăț, Communication Champion 

Email: raluca.lucat@iceberg.plus 

 

http://www.iceberg.ro/
https://www.unitbv.ro/
http://www.adrcentru.ro/
https://www.metropolabrasov.ro/
https://www.metropolabrasov.ro/

