
ADMINISTRA}IE
PUBLIC~

Eficien]` & Transparen]` în
administra]ie

Topics:

1. Digitalizarea - priorit`]i ale administra]iei
publice

2. Standardizare vs. Personalizare în
construc]ia metodologiilor de
opera]ionalizare a legisla]iei

3. Armonizarea legisla]iilor na]ionale cu
standardele europene privind
eficientizarea serviciilor publice

4. Asumarea r`spunderii func]ionarului
public

5. Principii în elaborarea politicilor publice
6. Resursele umane [i furnizarea serviciilor

DIPLOMA}IE

Afaceri externe [i politica de
securitate post-pandemie

Topics:

1. Drepturile omului la nivel interna]ional –
fundament al politicii externe europene

2. Politica european` pentru vecin`tate:
cooperare în situa]ii de criz`
3. Politica european` de sprijinire a

comunit`]ilor prin misiuni civile [i militare
4. Promovarea p`cii globale – demersul

European
5. Sustenabilitate în cooperarea regional` a

M`rii Negre
6. Lec]ii înv`]ate [i perspective diplomatice

în COVID
7. Multilateralism
8. România- provoc`ri [i interese

diplomatice
9. Combaterea dezinform`rii

DEMOGRAFIE

Declinul demografic

Topics:

1. Criza COVID [i criza demografic`
2. Decizia de amânare a na[terii copiilor

versus mortalitatea în pandemie
3. Speran]a de via]` în context european

EDUCA}IE

Viitorul - o alt` perspectiv`
asupra educa]iei [i cercet`rii

Topics:

1. Educa]ie [i globalizare
2. Bariere în calea înv`]`rii – COVID-19
3. Direc]ii în educa]ia la distan]` [i E-

learning
4. Educa]ia [i pia]a muncii
5. Tehnologia [i educa]ia
6. Clasele viitorului

ENERGIE

Sustainable Energy- viitorul
apar]ine proiectelor energetice

sustenabile

Topics:

1. Digitalizarea serviciilor energetice
2. Sisteme integrate de management [i

control al energiei
3. Noile tehnologii de stocare a energiei,
micro-grid-urile
4. Energie regenerabil` [i eficien]` energetic`
5. Liberalizarea pie]ei de energie
6. Mecanisme de protejare a consumatorului

vulnerabil
7. Flexibilitatea sistemelor de transport al

energiei
8. Crearea infrastructurii de sta]ii de

înc`rcare ma[ini electrice
9. Drumul spre decarbonare [i neutralitatea

carbonului
10. Dezvoltarea investi]iilor în energia nuclear`

MEDIU

Idei [i solu]ii pentru o Europ` mai
ecologic`

Topics:

1. Materialele plastice, o amenin]are
crescând` la adresa mediului

2. Pactul climatic european, între r`spunderea
statelor [i responsabilizarea cet`]enilor

3. Gestionarea eficient` a de[eurilor, exemple
de bune practici în Europa
4. Reducerea emisiilor poluante, o „investi]ie” în

s`n`tatea cet`]enilor europeni
5. Concepte [i principii de dezvoltare durabil`

în Europa, de la teorie la practic`
6. Atmosfera [i schimb`rile climatice
7. Impactul schimb`rilor climatice

PETROL {I GAZE

Anul 2050 – perspectiva de
Securitate energetic`

Topics:

1. Securitatea aprovizion`rii cu gaze a
Europei

2. Gazele pe pia]a liber` a energiei
3. Perspective în politicile în domeniul gazelor

naturale pe pia]a unic` a energiei
4. Resursele conven]ionale [i neconven]ionale

de gaze on [i off shore
5. Formele de energie în localit`]i în anul

2050
6. Transportul, distribu]ia [i stocarea gazelor

naturale în pia]a unic` de energie
7. Surse importante de finan]are din fonduri

europene a proiectelor de gaze
8. Oportunit`]i pe pia]a petrolier` european`

[i mondial`
9. Transformarea digital` în industria

petrolier`
10. Pactul climatic european [i c`ile de ac]iune

pentru industria petrolului
11. Transportul ]i]eiului [i al produselor

petroliere - planuri de investi]ii [i impactul
noilor tehnologii

12. Sta]iile de alimentare cu carburan]i [i
sta]iile de înc`rcare electric` – concurente
sau complementare?

13. Explorarea [i produc]ia petrolier`, tendin]e
[i perspective în actualul context dinamic

14. Sectorul petrolier românesc, provoc`ri [i
oportunit`]i

CERCETARE

Romånia - prezen]` de top \n
cercetarea mondial`

Topics:

1. Promovarea pozi]iei României în mediul
[tiin]ific

2. Obiectivele politicii UE în inovare [i
cercetare

3. Aprofundarea inovatiei în domeniul
industrial

4. Eficien]a energetic` - domeniu de
maxim` importan]` în cercetare

5. Consolidarea cooper`rii între ]`ri în
cercetare [i inovare

6. Finan]area infrastructurii de cercetare
7. Implementarea tehnologiilor energetice

bazate pe hidrogen [i surse
regenerabile de energie

8. Prioritizarea investi]iilor în tehnologii
cheie

9. Tendin]e în industria spa]ial` [i
aeronautica

10. Dezvoltarea de tehnologii noi în
domeniul protec]iei mediului

11. Dezvoltarea de produse noi, în func]ie
de evolu]ia genetica a
microorganismelor

12. Particularit`]i ale infrastructurii
cercet`rii medicale
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SECURITATE
NA}IONAL~

Securitatea na]ional`, adaptarea
la digitalizarea accelerat`

Topics:

1. Consolidarea Flancului Estic al NATO,
argumente pentru un nou concept strategic

2. Noua Balan]` global` a Puterii. Importan]a
alian]elor în mediul geopolitic post-COVID-19

3. Epidemia de Fake News, o amenin]are de
securitate în contextul pandemiei de COVID-
19. Cum poate fi înt`rit` rezisten]a la
dezinformare

SECURITATE
CIBERNETIC~

Securitate Cibernetic` -
perspectiva viitorului

Topics:

1. Strategia UE pentru securitate cibernetic`
2. Revolu]ia 5G, implica]ii pentru securitatea
cibernetic`
3. Managementul riscurilor asociate prelucr`rii

informa]iei
4. Cyber security in business

INDUSTRIE

Noua er` \n industriile strategice

Topics:

1. Instrumente financiare de sus]inere a
proiectelor industriale

2. Noi dimensiuni ale pie]elor concuren]iale:
Cerere & ofert`

3. Impactul COVID-19 asupra industriei [i
transportului naval, feroviar [i aerian

4. Consolidarea bazei tehnologice [i idustriale
de ap`rare la nivel european

5. Implementarea tehnologiilor digitale \n
industria grea

6. Adaptarea serviciilor [i produselor
industriale la nevoile prezentului

7. Industria Chimic`: evolu]ii postpandemie
8. Extinderea conceptelor Hybrid [i Electric \n

industria auto
9. Produs \n România

10. Tendin]e \n industria bunurilor de consum
11. Perspective ale industriei de prelucrare a

aluminiului

CONSTRUC}II {I
INFRASTRUCTUR~

Europa viitorului
Topics:

1. Construc]ii, mobilitate [i dezvoltare urban`
2. Construc]iile viitorului – mediu, mobilitate,

stil de via]` [i comunitate
3. Modernizarea sistemelor de infrastructur` -

transport, prin mobilitatea conectat` [i
automatizat`, cu accent pe inovarea digital`

4. Infrastructura european` [i obiectivul zero:
combaterea polu`rii

5. Strategia de dezvoltare a infrastructurii
capabil` s` sus]in` economii ecologice,
digitale [i moderne

TRANSPORTURI

Crearea spa]iului european unic
al transporturilor

Topics:

1. Solu]ii eficiente, sigure [i ecologice de
mobilitate

2. Drepturile pasagerilor
3. Finan]area infrastructurilor de transport
4. Sustenabilitatea [i sistemele inteligente de

transport
5. Conectarea re]elelor de transport na]ionale

pentru buna func]ionare a pie]ei unice
6. Barierele de ordin tehnic pentru

interconectarea re]elelor de transport
7. Puterea de adaptare a companiilor aeriene

la noile condi]ii
8. Solutii de finan]are pentru transportul aerian

S~N~TATE

Reconfigurarea sistemelor
na]ionale de s`n`tate

Topics:

1. Priorit`]i de investi]ii \n s`n`tate \n era
COVID-19

2. Impactul pandemiei COVID-19 asupra
sistemelor na]ionale de s`n`tate

3. Pandemia COVID-19: dezinformare [i
implica]ii asupra s`n`t`]ii publice

4. Utilizarea platformelor multimedia on line
pentru asigurarea comunic`rii \n condi]ii de
criz`

5. Gestionarea protocoalelor terapeutice \n
situa]ii de pandemie

6. Modele de bune practici \n managementul
crizelor sanitare

7. Asigurarea unui schimb de date mai bun
cu privire la amenin]`rile transfrontaliere la
adresa s`n`t`]ii

8. Digitalizarea \n continuare a sistemelor de
s`n`tate, inclusiv asigurarea
interoperabilit`]ii \ntre sistemele na]ionale

9. Big Pharma: rol esen]ial \n asigurarea
s`n`t`]ii publice

10. Eficientizarea distribu]iei de medicamente

RETAIL

Siguran]a consumatorului \n
pandemie -- provocare major` \n retail

Topics:

1. Viitorul \n retail
2. Inova]ie [i perspective \n vånzarea angros [i

cu am`nuntul
3. Solu]ii pentru r`spunsul cåt mai adecvat la

nevoile consumatorului
4. Hipermarket versus micile afaceri

TURISM

Viitorul HoReCa, turismul virtual
[i evenimentele online –

o nou` form` de business
Topics:

1. Orient`ri privind restabilirea progresiv` a
serviciilor de turism
2. Solu]ii de relansare a industriei HoReCa
3. Noua fa]` a turismului dup` COVID-19

DIGITALIZARE

Digitalizarea \ntr-o Europ` unit`

Topics:

1. SmartCity – cerin]e [i perspective
2. Modele de bune practici \n Digitalizarea
educa]iei
3. Noua dinamic` a Resursei umane – muta]ii

pe pia]a muncii dup` primul an de pandemie
4. Digitalizarea [i legisla]ia muncii
5. Exemple de bune practici \n digitalizarea
serviciilor po[tale [i de curierat

AGRICULTURA {I
INDUSTRIA

ALIMENTAR~

Sector economic esen]ial pentru
Uniunea European`

Topics:

1. Pactul Verde european [i agricultura
2. De la Ferm` la consumator
3. Sisteme de finan]are \n agricultur`
4. Agricultura ecologic`
5. Noi tendin]e \n industria de prelucrare a

produselor agro
6. Dezvoltarea sistemelor de iriga]ii – suport

pentru fermieri
7. Lan]ul scurt de aprovizionare
8. Produsele alimentare române[ti, \ntre

tradi]ie [i modernitate
9. Tehnologii inovative \n industria alimentar`

10. Pozi]ionarea geografic` - avantaj major \n
comer]ul cu produse agroalimentare
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