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10 ani de la intrarea României în UE! Prezent și perspective

Cluj-Napoca
24 Noiembrie 2016

Economia românească a suferit schimbări importante în cei 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, de la modificări legislative, la schimbarea structurii economiei; de la
schimbări în administrație, la modificarea structurii comerciale. Ne punem întrebarea: S-a făcut tot ce era posibil pentru ca România să beneficieze de avantajele aderării la UE și
să se apropie de nivelul de dezvoltare de celelalte țări membre avansate?
 
În același timp, împlinirea a 10 ani de când România se află în Uniunea Europeană este un bun prilej pentru a avea o privire spre viitor. Ceea ce știm acum este că Europa, și ca
atare România, se află în continuare în centrul schimbărilor în multe domenii. Brexitul este doar un exemplu, dar nu singurul. Uniunea Europeană se adaptează provocărilor care
apar în acest moment, fie că este vorba despre îmbunătățirea legislației fiscale sau de economia bazată pe dezvoltare tehnologică.
 
Având în vedere tendințele economiei europene, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) și România Durabilă, având ca partener media revista
Economistul,  organizează o serie de evenimente care se vor desfășura sub auspiciile titulaturii de „10 ani de la intrarea României în UE – Prezent și perspective”.
 
Evenimentele vor reuni oameni de afaceri, asociații patronale și profesionale, camerele de comerț, reprezentanți ai sistemului bancar, reprezentanți ai administrației locale și
centrale, reprezentanți ai mediului universitar și academic,mass-media.
 

Format eveniment: Masă rotundă de dezbatere egida ASPES: 
10 opinii pentru 10 ani, trecut și viitor – Target 100 persoane

Temele dezbătute vor fi legate de impactul aderării la UE asupra mediului economic și social și principalele provocări care stau în fața mediului de afaceri și administrației din
România în următorii ani.
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Impactul aderării la UE asupra mediului economic și social
Principalele provocări care stau în fața mediului de afaceri și administrației din România în următorii ani
Cluj – exemplu de municipiu și de județ cu dinamică economică pozitivă post-aderare

 

Agenda evenimentului:
Primarul Emil Boc – „Politici publice europene pentru dezvoltarea comunității”
David Ciceo – director general Aeroportul Cluj –„Rolul infrastructurii în dezvoltarea europeană a României”
Călin Banciu, CEO Emerson grup, „Rolul investitorilor străini în dezvoltarea economică a regiunii”
Daniel Metz, CEO NTT Data, „IT-UL Clujean și IT-ul românesc  – industrii creative în dezvoltarea regională”
Constantin Boștină – Dr. Ec. Director General Revista ECONOMISTUL, Președinte ASPES
Ștefan Vuza – Fondatorul Grupului SCR (Serviciile Comerciale Române) – redresarea industriei românești, perspective
Teofil și Simion Mureșan – acționarii grupului de companii Electrogrup derulează investiții în infrastructură, medicină și agricultură – Tema: Importanța investițiilor pe termen

lung în educație
Horia Ciorcilă Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania – Banca Transilvania, un model autohton de bancă europeană
Vasile Pușcaș – Dr. Profesor Universitar, negociatorul Aderării României la Uniunea Europeană
Gheorghe Zaman  – Profesor universitar dr. ASE, membru corespondent al Academiei Române,director al Institutului de economie naţională, președinte AGER
Dan Gherguţ – Vicepreședinte al Institutului Naţional de Statistică, Membru ASPES
Ioan Moldovan, fondator Agro-Invest și Combis (industria cărnii), complexul Coroana de Aur din Bistrița și hotelul Dracula din pasul Tihuța.„Agricultura și industria

procesatoare- trambulină de dezvoltare regională”
Alin Tise, Președintele Consiliului Județean „10 ani de UE. Cum vor arăta următorii 10 ani la Cluj?”
Augustin Feneșan – Președintele APM Cluj (Asociaţia patronatelor și meseriașilor), vicepreședinte al CNIPMMR
Constantin Rudniţchi – Redactor-Șef ECONOMISTUL, Moderator Eveniment

 
Detalii: contact Viorela Ursuleac – tel. 0787 593 677, e-mail viorela@admediaconsult.ro
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