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24 aprilie 2018 

 

 

INVITAŢIE:  ROMANIA – FUTURE BY DESIGN / ROMÂNIA – UN VIITOR CREAT ŞI ASUMAT DE TOŢI 

 

 

În numele Camerei de Comerț Americane în Romania (AmCham Romania), avem onoarea de a vă invita 

să formulăm împreună o viziune îndrăzneață pentru viitorul României, în cadrul a două sesiuni de 

consultare și aliniere Romania – A Future by Design, organizate de AmCham Romania.  Avem 

convingerea că aniversarea Centenarului oferă oportunităţi unice de dialog consensual între 

reprezentanţii tuturor structurilor relevante pentru prezentul şi viitorul României şi contăm pe deschiderea 

dumneavoastră şi a instituţiei/organizației pe care o reprezentanţi de a da curs acestei invitații şi de a vă 

implica efectiv în acest exercițiu democratic independent. 

 

Credem că, după obiectivele majore de aderare la NATO și la Uniunea Europeană, României i-au lipsit o 

viziune pe termen lung şi o foaie de parcurs, care să asigure coerenţa şi velocitatea procesului de 

dezvoltare sustenabilă a ţării.  Deşi performanţa economică ne plasează într-un context favorabil, 

potenţialul de creștere al României este încă departe de a fi atins, iar încrederea românilor într-un viitor 

prosper al ţării se depreciază. 

 

În acest context și în virtutea angajamentului AmCham pentru o Românie prosperă și democratică, vă 

invităm să formulăm împreună o viziune  îndrăzneaţă a viitorului, în care să ne regasim cu toții. 

 

Angajamentul dumneavoastră presupune participarea pe toată durata celor două sesiuni de o zi, după 

cum urmează: 

  

 14 SAU 16 mai 2018, între orele 9:00-18:00, Sala Rapsodia, Hotel InterContinental, 

București – sesiune dedicată identificării viziunii de ţară şi de formulare a Declaraţiei pentru 

România – vă rugăm să selectați una dintre aceste date, în funcţie de agenda personală.  

ŞI 

 20 iunie 2018, între orele 9:00-18:00, Sala Constanța, Hotel JW Marriott, București – sesiune 

dedicată elaborării planului de acţiune şi indentificării responsabilităţilor individuale și de grup. 

 

Sesiunile vor fi conduse de Herma Schmitz, facilitator de procese transformaţionale şi executive coach cu 

o experienţă de peste 25 de ani, recunoscută la nivel internaţional pentru abordarea curajoasă şi 

inovatoare a unor proiecte complexe implementate cu succes, fie că este vorba despre clienţi instituţionali 

– administraţii, guverne, companii, comunităţi – sau persoane individuale. 

 

Această invitaţie vă este adresată dumneavoastră. În situaţia în care nu va fi posibil să participaţi personal, 

vă rugăm să delegaţi reprezentarea instituţiei către persoane cu atribuții decizionale și să ne comunicați 

numele și detaliile de contact ale acestora. 

 

În urma confirmării participării, vom reveni cu desfășurătorul detaliat al întâlnirilor și cu toate detaliile 

logistice. 

 

Experiența celor  25 de ani de activitate AmCham în România ne confirmă că dialogul consensual, 

consultările transparente și alinierea pentru obiective de anvergură sunt cele mai eficiente căi de a ajunge 

la un numitor comun și de a obține susținerea la scară largă a unor deziderate cu impact pe termen lung. 
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Marile transformări societale au pornit de cele mai multe ori de la un grup restrâns de oameni, foarte 

motivați de valorile care îi animau. Într-un an în care sărbătorim Marea Unire, vă invităm să ne asumăm 

împreună responsabilitatea generației noastre pentru viitorul copiilor noştri şi al României. Deși nu mai 

suntem separați de granițe fizice, este nevoie mai mult ca oricând de o unire în cuget, de data aceasta la 

nivel de viziune și angajament pentru binele tuturor românilor și al României. 

 

Misiunea AmCham în acest proiect este de a asigura resursele necesare unui proces deschis şi integrator, 

care vă oferă platforma organizaţională pentru a contribui la formularea unei viziuni pentru viitorul 

României și pentru a stabili, care sunt, din perspectiva dumneavoastră, acele direcţii de acțiune pe care 

sunteţi gata să le susţineţi  pentru punerea în practică a noii viziuni, aşa cum va fi cuprinsă în Declaraţia 

pentru România. 

 

Cunoscând activitatea dumneavoastră și a instituției pe care o reprezentați, avem convingerea că sunteţi 

printre cei care cred puternic în viitorul României și pot contribui direct la materializarea accelerată a 

făgașului de dezvoltare mult dorit. 

 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră prin e-mail către Ștefan Dumitru – 

sdumitru@amcham.ro  sau telefonic la 021 312 48 34 / 031 22 62 426, până la data de 27 aprilie 2018. 

 

 

Cu încredere în viitorul României, 

 

 

Anda Todor 
 

              
  

Președinte 

Camera de Comerț Americană în România 

Anca Harasim 
 

                
Director Executiv 

Camera de Comerț Americană în România 
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