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“Curierul Na ţional” 

 
 

11 iulie 2013, Bucureşti – Ieri, a avut loc la Buzău a treia ediţie a dezbaterilor 
“Curierul Naţional” cu tema "Direcţiile de dezvoltare ale judeţului Buzău - dialog între 
autorităţi şi oameni de afaceri".  

Organizată de cotidianul Curierul Naţional în parteneriat cu Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România (UGIR) şi Confindustria România, conferinţa de ieri a pus în 
dezbatere teme de interes pentru firmele din judeţul Buzău, precum dezvoltarea regională, 
problemele mediului de afaceri şi direcţiile strategice ale autorităţilor buzoiene.  

Evenimentul s-a bucurat atât de prezenţa autorităţilor publice judeţene, 
guvernamentale, cât şi a mediului de afaceri local.  

Petre Neagu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Buzău, a prezentat direcţii de 
dezvoltare ale judeţului, arătând că autorităţile pun accent pe sănătate, infrastructură şi 
turism.  

Autorităţile centrale au fost reprezentate de către secretarul de stat în Ministerul 
pentru IMM-uri, Turism şi Mediul de Afaceri, Dan Enache, şi de consilierul primului 
ministru, Corneliu Vişoianu.  

Dan Enache a explicat că autorităţile trebuie să sprijine întreprinderile mici şi 
mijlocii, iar ministerul pe care îl reprezintă a elaborat o Lege a IMM-urilor şi momentan 
lucrează la o strategie în domeniul mediului de afaceri şi al întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Secretarul de stat al primului ministru a afirmat că problema principală la nivel 
local este una de încredere şi pentru ca regiunile ţării să se dezvolte cu adevărat trebuie să 
se aibă în vedere nevoile care există într-o regiune şi abia apoi să se realizeze proiecte.  

La rândul său, Mauro Angelini, preşedintele Confindustria România, a susţinut 
faptul că România nu mai trebuie să aştepte investitorii care să vină de afară şi să facă 
investiţii, ci trebuie să sprijine mediul antreprenorial.  

Iniţiativele la nivel regional sunt extrem de importante pentru dezvoltarea locală, iar 
baza acestei dezvoltări constă în cooperarea dintre cetăţeni, mediul de afaceri şi 
administraţie, a declarat Marius Bostan, preşedintele Fundaţiei Naţionale a Tinerilor 
Manageri (FNTM), prezent ieri la evenimentul cotidianului Curierul Naţional.  

Directorul executiv al APIA Buzău, Claudia Stelea, a vorbit despre reforma PAC 
(Politica Agricolă Comună) 2014-2020 şi despre importanţa proiectelor europene pentru o 
agricultură performantă.  

Sponsorul evenimentului a fost APA NOVA, care a fost reprezentată la dezbaterile 
„Curierul Naţional” de Epsica Chiru, directorul general adjunct al companiei. Acesta a 
explicat că motivele pentru care este nevoie de un parteneriat public-privat pentru un 
serviciu strategic precum cel al furnizării de apă, cesionarea fiind atât o necesitate cât şi o 
soluţie în contextul problemelor majore financiare ale companiilor municipale, a celor 
tehnice şi legate de calitatea apei furnizate. 

Autorităţile buzoiene şi reprezentanţii mediului de afaceri au lăudat iniţiativa 
Curierului Naţional, precizând că este primul eveniment de acest fel care are loc în Buzău. 
De asemenea, participanţii şi-au exprimat încrederea că dezbaterea a avut rezultatul scontat, 
de a facilita dialogul între autoităţi şi firmele locale.  


