
România a avut de-a lungul ultimilor ani doar două proiecte de ţară pe care şi-a sprijinit 
construcţia noului capitalism: intrarea în NATO, în 2004, şi dobândirea statutului de membru 
al Uniunii Europene. Dacă primul proces ne-a adus o stabilitate din punct de vedere defensiv, 

economic vorbind, cel de al doilea a fost unul mult mai consistent.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană a  determinat schimbări economice structurale  notabile, pentru că,  
nu-i aşa, admiterea a necesitat îndeplinirea unor criterii stricte. Finalitatea procesului de integrare a economiei  
româneşti în marea familie comunitară ar fi fost mult mai bună dacă s-ar fi reuşit atingerea altor două ţinte care  
plutesc la orizontul nostru, ca naţiune: intrarea în spaţiul Schengen şi, respectiv, trecerea la moneda euro (cu  
toate că acest al doilea punct are la ora actuală şi adepţi, şi contestatari).
La nivel general, declarativ, probabil că 99% dintre români consideră că acest prim deceniu de UE a fost unul  
bun pentru România. 

FORUMUL  ROMÂNIA EUROPEANĂ, 10 ANI ÎN UE, organizat de Finmedia, doreşte să marcheze acest prim 
deceniu  al  României  alături  de  Uniunea  Europeană, relevând  la  modul  cel  mai  concret  care  au  fost  cele  mai 
importante câştiguri, care au fost costurile dar şi care au fost oportunităţile insuficient exploatate, din diferite motive, 
de pe urma acestui proces de integrare. Fără a avea o imagine clară, reală, dincolo de orice tentă electorală, nu vom fi 
în stare să ne găsim locul nostru ca stat şi naţiune în marea familie comunitară şi vom orbecăi alte decenii prin coada  
clasamentelor, indiferent de criteriile care stau la bază (economice, sociale etc.). 

Evenimentul  va  prilejui  discuţii  în  jurul  unor  problematici  de  actualitate  stringentă  la  care  vor  participa  
reprezentanţi ai autorităţilor centrale - preşedinţie, guvern, ministere, ai mediului privat - antreprenorial sau non  
antreprenorial, ai societăţii civile, în general. 



AGENDĂ
09.00 - 09.30 Înregistrarea participanților
         
09.30 - 11.00 Sesiunea I : Plusuri şi minusuri după un deceniu în Uniunea Europeană

Moderator eveniment: Norel Moise, Redactor Șef, revista Piața Financiară

Speakeri:
Radu Grațian Ghețea, Președinte CEC Bank
Iulia Badea Gueritee, Șef al Departamentului de Presă, Reprezentanța Comisiei Europene 
Leonard Orban, Consilier Prezidențial
Adrian Vasilescu, Consilier al Guvernatorului, Banca Națională a României
Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș, Facultatea de Studii Europene, Univ. Babeș - Bolyai
Gabriel Biriș, Partener Biriș Goran
Andrei Rădulescu, Senior Economist, Banca Transilvania

n Perspectiva macroeconomică: unde suntem, unde trebuia să fim?
n Problema trecerii la euro: cine are curaj să îşi asume o foaie de parcurs
n Unde sunt investitorii? Ce ne lipseşte ca să îi atragem în România?
n Fondurile europene, mai greu de atras decât apa în deşert
n TVA-ul în Europa: nevoia de reformă
n Mediul antreprenorial: de ce e necesar să aplicăm tratament diferenţiat în funcţie de natura capitalului.

11.00 - 11.30 Pauză de cafea

11.30 - 13.00  Sesiunea II : Următorii 10 ani: repoziţionarea României în noua Uniune Europeană

Speakeri:
Diana Voicu, coordonator WG Piața Unică Digitală, Academia Română
Roxana Șunică, Marketing Manager, Asociația Recolamp
Mircea Ursache, Vicepreședinte, ASF
Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO, membru al Comitetului Economico-Social European
Ionuț Purica, membru în Advisory Group for Energy al Comisiei Europene

n Ce se întâmplă cu piața de capital? Cum este Bursa în România?
n Care sunt domeniile economiei în care România este sau poate fi performantă
n Uniunea energetică europeană - trecut și viitor
n Viitorul sectorului de construcții
n Protejarea mediului, un domeniu în care pornim aproape de la zero


