
                                    
 

Partnership for a better future  www.interreg-rohu.eu 

AGENDA 

 
Atelier Tematic 

Obiectiv de politică 3  

O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

Nyíregyháza, Ungaria 

24 Februarie, 2020, orele 11:00-15:00. 

 

Ora Locală Subiect 

1100 – 1130 Înregistrarea participanților (welcome coffee) 

1130 – 1200 

Introducere: 

 Calendarul noii perioade de programare  

 Scurtă prezentare ale celor 5 obiective de politică propuse 

pentru perioada următoare 

1200 – 1300 

Obiectivul de politică 3: 

 Obiective specifice 

 Acțiuni 

 Indicatori de realizare 

 Indicatori de rezultat 

1300– 1345 Pauză de cafea 

1345 – 1445 

Proiecte, exemple de bună practică - mobilitate și conectivitate 

regională 

Sesiune de întrebări și răspunsuri  

1445 – 1500 Concluzii la încheierea atelierului tematic 

 

 

 



                                    
 

Partnership for a better future  www.interreg-rohu.eu 

AGENDA 
 

Atelier Tematic 

Obiectiv de politică 5 

O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Békéscsaba, Ungaria 

25 Februarie, 2020, orele 11:00-15:00  

 

Ora Locală Subiect 

1100 – 1130 Înregistrarea participanților (welcome coffee) 

1130 – 1200 

Introducere: 

 Calendarul noii perioade de programare  

 Scurtă prezentare ale celor 5 obiective de politică propuse 

pentru perioada următoare 

1200 – 1300 

Obiectivul de politică 5: 

 Obiective specifice 

 Acțiuni 

 Indicatori de realizare 

 Indicatori de rezultat 

1300– 1345 Pauză de cafea 

1345 – 1445 

Proiecte, exemple de bună practică – dezvoltarea durabilă și 

integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative 

locale 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

1445 – 1500 Concluzii la încheierea atelierului tematic 

 

 



                                    
 

Partnership for a better future  www.interreg-rohu.eu 

AGENDA 

 

 

Atelier Tematic 

Obiectiv de politică 2  

O Europă mai verde, fără emisii de carbon 

Satu Mare, Romania 

26 Februarie, 2020, orele 11:00-15:00  

 

Ora Locală Subiect 

1100 – 1130 Înregistrarea participanților (welcome coffee) 

1130 – 1200 

Introducere: 

 Calendarul noii perioade de programare  

 Scurtă prezentare ale celor 5 obiective de politică propuse 

pentru perioada următoare  

1200 – 1300 

Obiectivul de politică 2: 

 Obiective specifice 

 Acțiuni 

 Indicatori de realizare 

 Indicatori de rezultat 

1300– 1345 Pauză de cafea 

1345 – 1445 
Proiecte exemple de bună practică – inițiative verzi  

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

1445 – 1500 Concluzii la încheierea atelierului tematic 

 

 

 



                                    
 

Partnership for a better future  www.interreg-rohu.eu 

AGENDA 
 

Atelier Tematic 

Obiectiv de politică 4 

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

Oradea, Romania 

27 Februarie, 2020, orele  11:00-15:00 

 

Ora Locală Subiect 

1100 – 1130 Înregistrarea participanților (welcome coffee) 

1130 – 1200 

Introducere: 

 Calendarul noii perioade de programare  

 Scurtă prezentare ale celor 5 obiective de politică propuse 

pentru perioada următoare 

1200 – 1300 

Obiectivul de politică 4: 

 Obiective specifice 

 Acțiuni 

 Indicatori de realizare 

 Indicatori de rezultat 

1300– 1345 Pauză de cafea 

1345 – 1445 
Proiecte, exemple de bună practică – inițiativele cu impact social 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

1445 – 1500 Concluzii la încheierea atelierului tematic 

 

 

 



                                    
 

Partnership for a better future  www.interreg-rohu.eu 

AGENDA 
 

Atelier Tematic 

Obiectiv de politică 1 

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 Timișoara, România 

28 Februarie, 2020, orele 11:00-15:00  

 

Ora Locală Subiect 

1100 – 1130 Înregistrarea participanților (welcome coffee) 

1130 – 1200 

Introducere: 

 Calendarul noii perioade de programare  

 Scurtă prezentare ale celor 5 obiective de politică propuse 

pentru perioada următoare 

1200 – 1300 

Obiectivul de politică 1: 

 Obiective specifice 

 Acțiuni 

 Indicatori de realizare 

 Indicatori de rezultat 

1300– 1345 Pauză de cafea 

1345 – 1445 

Proiecte, exemple de bună practică - proiect inovativ și de conversie 

energetică 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

1445 – 1500 Concluzii la încheierea atelierului tematic 

 


