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Se înființează
 EUROPULS

Prima ediție 
EUROSFAT

A 2-a ediție
EUROSFAT

A 3-a ediție
EUROSFAT

EUROSFAT este forumul anual de dezbateri pe teme de 
politică europeană care are loc în România din 2013. 
Obiectivul forumului este de a reuni politicieni, 
reprezentanți ai autorităților centrale și locale, activiști, 
reprezentanți ai mediului de afaceri, cercetători, experți 
și cetățeni interesați, în scopul de a dezbate cu privire Ia 
aspectele cheie de pe agenda europeană, astfel 
facilitândfacilitând pozitionarea actorilor români în cadrul Uniunii 
Europene. Primele trei ediții ale EUROSFAT au avut loc la 
Palatul Parlamentului din București și au reunit 
personalități europene de renume și peste 700 de 
participanți la fiecare ediție.

DESPRE
EUROSFAT



WWW.EUROPULS.RO

EUROPULS - Centrul de Expertiză Europeană, iniţiatorul forumului EUROSFAT, 
este o organizaţie non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de 
un grup de experți români în afaceri europene. Scopul Europuls este de a 
promova procesul de integrare europeană în România, dar şi de a contribui la 
dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls urmăreşte să încurajeze 
dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin 
organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe, printre participanții la 
acesteaceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari 
români şi străini, lideri politici, reprezentanți ai societăţii civile, experți şi 
jurnaliști.

ORGANIZATOR



Eveniment realizat cu sprijinul și sub patronajul Parlamentului European, al Comisiei Europene 
și al Președinției Olandeze a Consiliului Uniunii Europene.

EVENIMENTE
CULTURALE

2
TEME DEZBĂTUTE

10
PARTENERI

27

MODERATORI

13
 VORBITORI
55

PARTICIPANȚI

700

În data de 6 Mai 2016 a avut loc la Hotelul JW Marriott din București cea de-a 4-a ediție a celui mai 
mare forum anual de dezbateri europene din România, Forumul Eurosfat 2016, organizat de 
Europuls – Centrul de Expertiză Europeană.  

EvenimentulEvenimentul a reunit deopotrivă politicieni, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai 
mediului de afaceri, cât și cercetători din mediul academic, experți și cetățeni, pentru a dezbate 
subiecte cheie de pe agenda de politici europene şi a modela poziţiile României în concordanță 
cu acestea.   La Eurosfat 2016 s-a dezbătut pe zece teme diferite, precum Uniunea Energetică, 
politicile UE privind criza refugiaților și migranților, guvernarea deschisă și Parteneriatul 
Transatlantic pentru  Comerț și Investiții („TTIP”), cât și proiecte culturale de actualiatate precum 
proiecţia documentarului „To Kyma” despre criza europeană a refugiaţilor și piesa de 
teatru/atelier „In search of Europe”, o temă de interes european.   teatru/atelier „In search of Europe”, o temă de interes european.   

Scopul forumului este de a contribui direct prin temele dezbătute la crearea unei agende 
europene integrate prin punerea în valoare a unor subiecte de interes național. Aflat sub înaltul 
patronaj al Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției Olandeze a 
Consiliului, evenimentul a atras un public numeros și entuziast de 700 de participanți și s-a 
bucurat de sprijinul oferit de un număr mare de ambasade din România și organizații ale 
societății civile precum Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Konrad Adenauer Stiftung, 
Friedrich Ebert Stiftung și Institutul Aspen România. 

A PATRA EDIŢIE A CELUI MAI MARE FORUM 
DE DEZBATERI EUROPENE DIN ROMÂNIA 

EUROSFAT 2016



EUROSFAT 2016 ÎN IMAGINI



PLATFORMA DE SPRIJIN 

PREȘEDINȚIA ROMÂNĂ 
A CONSILIULUI UE

RO2019 își propune să asigure trei linii 
principale de acțiune, prin procese 
consultative bine adaptate care să 
fructifice expertiza și adevăratul potențial 
al societății civile în asigurarea unei 
președinții de succes:

Promovarea generală a 
imaginii României în Europa

Crearea de capacități 
pentru România

Identificarea și sprijinirea 
Priorităților Președinției 
Române 2019





EUROSFAT 2016





Eveniment realizat cu sprijinul și sub patronajul Parlamentului European, al 
Comisiei Europene și al Președinției Olandeze a Consiliului Uniuniii Europene.



+40 72 6975530

contact@europuls.ro
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