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DESPRE
EUROSFAT

EUROSFAT este forumul anual de dezbateri pe teme de politici europene care are loc în România din 
2013 și atrage peste 700 de participanți în fiecare an. Acesta constituie platforma oportună pentru a 
iniția un proces de reflecție asupra celor mai relevante subiecte europene. Evenimentul urmărește să 
reunească înalți oficiali, comisari europeni, membri ai Parlamentului European și ai României, politicieni 
de renume, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic, jurnaliști, oameni de afaceri și 
cetățeni interesați din România și de peste hotare, cu scopul de a dezbate la nivel înalt aspecte cheie ale 
agendei europene. EUROSFAT se află sub înaltul patronaj al instituțiilor europene și beneficiază de 
parteneriate stabile cu importante instituții din România și din Europa, companii private și reprezentanți 
ai societății civile.
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DESPRE
EUROSFAT

EUROSFAT, forumul inițiat de asociația EUROPULS, este 
un spațiu de dialog între cetățeni, specialiști și decidenți 
politici. Sper să contribuie la cristalizarea unor direcții 
românești în Europa, pornind de la așteptările cetățenilor, 
bazate pe cunoaștere și încredere. De aceea, EUROSFAT 
are în mine un susținător.

Dacian Cioloș,
Președintele Platformei România 100

A fost o onoare să particip la Forumul Eurosfat 2017. 
Evenimentul a fost foarte bine organizat, cu 
profesionalism şi competență. Ma bucur că Forumul a 
beneficiat de o foarte bună participare și a oferit 
posibilitatea dezbaterii unor teme de mare interes la nivel 
european și, implicit, pentru România. Doresc să vă urez 
mult succes în continuarea acestei inițiative.

Leonard Orban,
Consilier Prezidențial, Departamentul Afaceri Europene

REGĂSIȚI-NE PE
EUROSFAT.RO
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Andrus Ansip,
Vicepreședinte pentru Piața Unică Digitală

Comisia Europeană



În data de 28 aprilie 2017 a avut loc la Hotelul JW Marriott din București cea de-a 5-a ediție a celui mai mare 
forum anual de dezbateri europene din România, Forumul Eurosfat 2017, organizat de Europuls – Centrul de 
Expertiză Europeană. 

Ediția Eurosfat 2017 a binevenit peste 600 de participanți, a regrupat 61 vorbitori printre care un comisar 
european, ambasadori, consilieri prezidențiali, funcționari europeni, reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale, activiști, jurnaliști etc. și 11 teme majore: viitorul Europei, transformarea digitală, CETA, politica 
agricolă comună, design-ul urban, apărare, corupție, populism, egalitate de gen, energie și identitate europeană, 
precum și un film documentar original în prezența directorului, despre protestele anului 2012 din Rusia. 

Forumul a fost deschis printr-o plenară intitulată “Viitorul Europei și reducerea decalajelor prin transformare 
digitală” care a găzduit înalți oaspeți din cadrul Comisiei Europene și ai Administrației Prezidențiale, precum 
Andrus Ansip, Vice-președintele Comisiei Europene și Comisar European pentru Piața Unică Digitală și 
Leonard Orban, Consilier Prezidențial pentru Afaceri Europene, Președinția României. Deschiderea a constat 
într-un dialog cetățenesc având ca scop identificarea priorităților viitoare ale României și UE pe agenda 
digitală și rolul României într-o Europă integrată sau cu mai multe viteze, în lumina învățăturilor din ultimii 10 
de ani. Sesiunea plenară a fost organizată în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene din România.  

Anul acesta am avut prilejul de a ne bucura și de prezența lui Daniel Costello, Ambasadorul Canadei la Uniunea 
Europeană, Anneli Lindahl Kenny, Ambasadorul Suediei, Principesa Maria a României, Lazăr Comănescu, 
Consilier Relații Externe, Camera de Comerț și Industrie a României și Valeriu Nicolae, Activist pentru 
drepturile omului, iar lista continuă cu multe nume importante din sfera politică și a societății civile actuale.

Uniunea Europeană a sărbătorit în 2017 a 60-a aniversare, iar România 10 ani de la aderare în acest ambițios 
proiect politic. Amândouă au acum de înfruntat întrebări despre viitor. După mai mulți ani de ”poli-criză”, UE 
trebuie să poate răspundă unor întrebări complicate, iar startul acestei dezbateri a fost dat în luna martie 
când Comisia Europeană a publicat o Carte Albă privind Viitorul Europei.

De aceea, cea de-a cincea ediție a Forumului Eurosfat și-a propus o structură tematică diferită, menită să 
încurajeze dezbateri pe scena românească și europeană despre evoluția României la 10 ani de la aderarea sa 
la Uniunea Europeană. 

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

EUROSFAT
2017

A CINCEA EDIŢIE
A CELUI MAI MARE

FORUM DE DEZBATERI
EUROPENE DIN ROMÂNIA

600
PARTICIPANȚI

11
MODERATORI

11
TEME DEZBĂTUTE

24
PARTENERI

61
VORBITORI

1
EVENIMENT
CULTURAL
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DESPRE
ORGANIZATOR

EUROPULS - Centrul de Expertiză Europeană, iniţiatorul forumului EUROSFAT, este o organizație 
neguvernamentală 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 și 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 conferințe, 
printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari români şi 
străini, lideri politici, reprezentanți ai societății civile,experți şi jurnaliști.

Maturizarea României ca membru deplin al UE

Promovăm continuarea integrării europene a 
României şi asumarea treptată a rolului de membru 
matur al UE atât în ceea ce priveşte instituţiile 
statului, cât şi societatea în ansamblul său.

Europa Unită

Credem într-o Europă unită şi de aceea promovăm 
continuarea şi adâncirea construcţiei Uniunii 
Europene.

Descifrarea Europei

Înţelegem complexitatea instituţiilor şi politicilor 
europene şi de aceea încercăm să le descifrăm şi 
să le explicăm pentru un public cât mai larg.

Dezbaterea

Credem în puterea ideilor şi a dialogului şi de 
aceea încurajăm şi promovăm dezbaterile pe 
teme europene.

EXPERTIZA
NOASTRĂ

OBIECTIVELE
NOASTRE

ARTICOLE ȘI OPINII STUDII ȘI RAPOARTECONFERINȚE ȘI DEZBATERI

REGĂSIȚI-NE PE
EUROPULS.RO
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Cuvintele cheie ale viitorului PAC sunt MODERNIZARE și 
SIMPLIFICARE. Se dorește extinderea PAC-ului actual, care 
este considerată complexă și dificilă. Trebuie să se țină cont 
de schimbările climatice (COP21) și să se asigure o coerență 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă globale.

Mihail Dumitru,
Director General Adjunct,

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală
din cadrul Comisiei Europene

Una dintre soluțiile principale pentru a îmbunătăți situația 
sistemului energetic este de a aplica reglementări favorabile 
investițiilor, de a avea o viziune despre viitor și o abordare 
prietenoasă față de digitalizare. Acestea nu trebuie sa fie 
percepute ca niște costuri în povara consumatorului final.

Alessio Menegazzo,
Director Sustenabilitate și Afaceri Instituționale,
Enel România

For Romania, the immediate and notable impact of CETA will 
be to remove tariffs for all goods and services currently 
exported to Canada. Romanian SMEs are export-oriented, 
accounting for up to 87% of the total number of Romanian 
exporters. Thus, SMEs will benefit fully from CETA's benefits.

E.S. Kevin Hamilton,
Ambasador,

Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Moldova

Romania is definitely one of the most visible allies. Romania 
can contribute by being a great ally.The political will is evident 
in Romania.

Peter Chalupecky,
Director,
Departamentul de Afaceri Multilaterale,
Divizia PASP, NATO

EUROPULS 2017
ÎN IMAGINI
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EUROPULS 2017
ÎN IMAGINI

Eu cred că e bună continuarea MCV-ului. Vedem un efect de 
contagiune foarte puternic, vedem derapaje în garantarea unor 
drepturi ale minorităților. Pe zona aceasta unde s-au făcut 
câțiva pași înainte, scopul nu ar trebui să fie ridicarea 
MCV-ului, ci acela de a avea un stat cât mai corect și un sistem 
juridic care să atingă cât mai multe domenii.

Elena Calistru,
Director,

Funky Citizens România

Digital single market does not exist. Our life is becoming more 
and more digital and we can see those barriers are higher and 
higher. We have to tear down those digital barriers separating 
Member States. What does it mean to create DSM?

Andrus Ansip,
Vice-președinte al Comisiei Europene

În România a stârnit foarte mult discuții acest subiect privind 
Europa pe mai multe viteze. Suntem unul din statele membre 
care consideră că integrarea trebuie să continue. Poziția 
României este clara. Dorim să consolidăm UE. Interesul nostru 
strategic este ca România să fie deplin integrată.

Leonard Orban,
Consilier Prezidențial,

Departamentul Afaceri Europene

România este într-o situație foarte favorabilă față de alte state. 
Are un mix energetic foarte echilibrat, iar această tranziție ar 
trebui gestionată cu echilibru, fără extreme. Gazul este 
combustibilul ideal care să ajute aceasta tranziție.

Alexandru Maximescu,
Director Afaceri Publice,
OMV Petrom
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CELE MAI POPULARE
ATELIERE
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Atelierul s-a bucurat de un succes major și de un  număr ridicat de participanți. Invitații au dezbătut care sunt 
instrumentele și resursele disponibile pentru o societate dornică să își apere democrația în Europa. Aceștia au 
încercat să definească populismul și să prezinte elementele constitutive ale acestuia. S-a observat că populismul 
este îmbrățișat de unele guverne pentru a-și spori puterea și pentru a crea o mentalitate de “noi împotriva celorlalți” 
în direcția susținerii de regimuri politice denumite “democrații iliberale”. Este necesar ca cetățenilor să li se ofere 
accesul la luarea deciziilor prin formule de democrație participativă pentru ca aceștia să nu cadă în capcana 
populismului.

ATELIERUL “POPULISMUL ÎN EUROPA: EVALUAREA
PREJUDICIULUI ADUS DEMOCRAȚIEI ȘI SOCIETĂȚII CIVILE”

Prin acest atelier, Europuls a lansat o invitație la reflecție asupra posibilității ca România să asigure o Președinție 
de succes prin asumarea modernizării PAC cu accentul pe flexibilitate și inovație. În acest sens, atelierul a tratat 
rezumatul dezbaterilor europene privind viitorul PAC. Discuția a debutat cu prezentarea unui raport realizat de 
Europuls ce a prezentat situația actuală a Politicii Agricole Comune și beneficiile acestei politici pentru România. 
Acesta a conținut de asemenea o serie de propuneri ale Europuls despre o mai bună implementare a acestei 
politici la nivel național. Fiind punctul de plecare, invitații și-au expus propria perspectivă asupra viitorului Politicii 
Agricole Comune și au fost încurajați să pună întrebări despre măsurile naționale luate în implementarea pilonilor 
și poziția națională în discuțiile europene. Spre final, s-au emis păreri asupra scenariilor PAC regăsite în raport, s-a 
dezbătut tema noilor generații de fermieri și s-a concluzionat că deținerea Președinției Consiliului UE în 2019 este 
un moment optim pentru România de a contribui substanțial la modernizarea și simplificarea PAC.

ATELIERUL “ROMÂNIA: 
ROL CHEIE ÎN VIITORUL POLITICII AGRICOLE COMUNE”

Atelierul s-a concentrat pe implicațiile noii legislații UE în domeniul energetic pentru statele membre în următorii 
ani, modul în care se va adapta sectorul energetic românesc și în ce măsură noua Strategie Energetică va urmări 
liniile pachetului UE. Situația consumatorului vulnerabil în România a fost un subiect principal al dezbaterii, 
participanții discutând deficiențele de definire a acestuia și investigând cele mai bune metode de adresare a 
acestei condiții. 

ATELIERUL “ENERGIE CURATĂ PENTRU TOȚI EUROPENI
CUM INFLUENȚEAZĂ UE POLITICILE ENERGETICE ALE STATELOR

MEMBRE ȘI CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU CLIENTUL FINAL”



Eurosfat 2017 s-a desfășurat într-o perioadă în care România trebuie să își definească prioritățile pentru 
Președinția Consiliului UE din 2019. Atelierele ediției Eurosfat 2017 au fost dedicate în totalitate pregătirilor pentru 
Președinția româna a Consiliului UE.

Dorim astfel sa amintim ca Europuls a lansat împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, în cadrul 
sesiunii Eurosfat 2016, proiectul intitulat ”Platforma de Sprijin RO2019” care își propune să se constituie într-o 
structură formată din experți, reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor implicate în pregătirea Președinției 
Române a Consiliului din anul 2019.

Scopul acestei Platforme este acela de a sprijini eforturile României în pregătirea Președinției, oferind un cadru de 
dezbateri, analiză și schimb de bune practici pentru a asigura trecerea cu succes a celui mai important test de 
maturitate al României de la aderarea la Uniunea Europeană. RO2019 își propune să asigure trei linii principale de 
acțiune:

 1. Identificarea și sprijinirea Priorităților Președinției Române 2019
 2. Crearea de capacități pentru România
 3. Promovarea generală a imaginii României în Europa

PROIECTE LANSATE
LA EUROSFAT

PREȘEDINȚIA ROMÂNĂ A CONSILIULUI UE
PLATFORMA RO2019
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CINE AU FOST
VORBITORII

Andrus Ansip,
Vice-președinte al Comisiei Europene
Leonard Orban,
Consilier Prezidențial, Departamentul Afaceri Europene
Maximilian Strotmann,
Membru al Cabinetului Vicepreședintelui Comisiei Europene 
Marta Poślad,
Director Politici Publice Europa Centrală și de Est, Google
Damir Filipovic,
Director Politica Consumatorilor și Digitalizarea Companiilor, 
DigitalEurope
Dan Nechita,
Fondator, Smart Everything Everywhere
Victor Negrescu,
Membru al Parlamentului European
Mihail Dumitru,
Director General Adjunct, Direcția Generală Agricultură și 
Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene
Alexandru Potor,
Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Daniela Giurcă,
Cercetător, Institutul de Economie Agrară al INCE din cadrul 
Academiei Române
Bianca Toma,
Director de programme, Centrul Român de Politici Europene
Mircea Geoană,
Președinte Institutul Aspen România
Constantin Ciorobea,
Contraamiral de flotillă, Forțele Navale Române
Prof. Dr. Andrey Devyatkov,
Cercetător principal, Centrul de studii postsovietice de la Institutul 
economic al Academiei de Științe din Rusia
Peter Chalupecky, Director,
Departamentul de Afaceri Multilaterale, Divizia PASP, NATO
Prof. Dr. Markus Kaim,
Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate
E.S. Daniel J. Costello,
Ambasador, Ambasada Canadei la Uniunea Europeană
E.S. Kevin Hamilton,
Ambasador, Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Moldova
Dr. Lucian Cernat,
Economist-șef, Direcția Generală de Comerț, Comisia Europeană)
E.S. Lazăr Comănescu,
Ambasador, Consilier pe afaceri externe al Președintelui CCIR, 
Camera de Comerț și Industrie a României
Grațian Mihăilescu,
Fondator, Urbanize Hub
Marcel Ionescu-Heroiu,
Specialist Senior Dezvoltare Urbană, Banca Mondială
Derek Vaughan,
Membru al Parlamentului European, Comisia pentru Dezvoltare 
Regională 
Cornelia Dincă,
Fondator, Amsterdamul Sustenabil
Nicolaie Moldovan,
Manager Urban Alba-Iulia, Municipiul Alba-Iulia

Diana Țenea, Director,
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene
Lina Constantinovici,
Fondator si Director executiv, Innovation 4.4
Prof. Univ. Dr. Ovidiu Predescu,
Consilier al Procurorului General al României, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Cornelia Abel,
Coordonator Regional Europa de Sud-Est, Transparency 
International Berlin
Elena Calistru,
Director, Funky Citizens România
Sidonia Bogdan,
Jurnalist
Magdalena-Andreea Străchinescu-Olteanu,
Șef de Unitate, Direcția Generală pentru Energie, Comisia 
Europeană
Corneliu Bodea,
Președinte, Centrul Român al Energiei
Alexandru Maximescu,
Director Afaceri Publice, OMV Petrom
Alessio Menegazzo,
Director Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România
Gabriel Trăistaru,
Expert afiliat, Centrul de Expertiză Europeană Europuls
ASR Principesa Maria de România,
Casa Regală a României
E.S. Anneli Lindahl Kenny,
Ambasador, Ambasada Suediei în România
Ligia Deca,
Consilier de Stat, Administrația Prezidențială
Valeriu Nicolae,
Activist pentru Drepturile Omului
Simona Bișboacă,
Inginer și inventator, Phenalex
Cristina Negraru,
Cofondator și producator, Paradigma Film
Vlad Mixich,
Expert in politici de sănătate
Cristian Pîrvulescu,
Decan, Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA
Oana Joumah,
Studentă și trainer public speaking, Universitatea de Vest din 
Timișoara
Gabriel Bădescu,
Director, Centrul pentru Studiul Democrației, România
Mark Weitzman,
Director Afaceri Guvernamentale, Centrul Simon Wiesenthal, SUA
Valentin Burada,
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, România
Ivan Novosel,
Director programe, Human Rights House Zagreb, Croația
Kirill Nenashev,
regizorul filmului “Putin forever”

Alteța Sa Regală
Principesa Maria a României Anneli Lindahl Daniel J. Costello Daniela Giurcă Valeriu Nicolae Victor Negrescu



EUROSFAT - UN FORUM
POLITIC DE IMPACT

APARIȚII ÎN
PRESĂ

 Calea Europeană
 Vicepreședintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, vine la București pentru un dialog cu cetățenii în cadrul forumului Eurosfat. 
Evenimentul, LIVE pe CaleaEuropeana.ro, 28 aprilie, ora 09.00

 Adevărul
 Bogdan Deleanu, la Adevărul Live - Ce se discută mâine la EUROSFAT?

 HotNews
 Eurosfat 2017 - Perspectivele României în Uniunea Europeana după 10 ani de la aderare

 Agerpres
 Vicepreședintele CE (Andrus Ansip): Costurile anuale pentru crearea pieței unice digitale se ridică la 415 miliarde de euro

 Economica
Vicepreşedinte CE despre Uber: Nu este o soluţie să interzici un serviciu, ci să găseşti metode pentru colectarea impozitelor

 Agerpres
Leonard Orban: Este vital ca România să stea cât mai aproape de țările care susțin consolidarea UE

 Radio România Actualități
Forumul Eurosfat: Barierele geografice digitale "trebuie eliminate"

 Agerpress
Geoană: Este dificil de făcut o alegere între SUA și Europa în chestiuni de apărare și securitate națională

 Nine O’clock
European Commission Vice-President for the digital single market andrus ansip in Bucharest: Achieving digital single market 
requires 415 bln euro a year

 Business Review
EC Vice President: annual costs for creation of the common digital market stands at EUR 415 bln

 Agerpres
Mihail Dumitru (CE): Ajustările la Politica Agricolă Comună ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018

 Obiectiv
Geoană: Este dificil de făcut o alegere între SUA şi Europa în chestiuni de apărare şi securitate naţională

 Camera de Comerț și Industire a României
Implicațiile Acordului CETA asupra economiei românești

 Finantare.ro
Mihail Dumitru (CE): Ajustarile la Politica Agricola Comuna ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018

 Familia Regală
Principesa Maria la Forumul Eurosfat 2017

 Ora Nouă
Dan Nechita: Life after government – Digitize Everything

 CRPE
Care sunt primele scenarii ale Politicii Agricole Comune post 2020?

 euroPunkt
Interviu cu Tana Foarfă, expert afiliat Europuls: “Este nevoie de o Politică de Vecinătate diferenţiată în funcţie de regiune şi o 
ajustare a valorilor promovate în raport cu specificităţile ţărilor terţe”

 267
PUBLICAȚII

915 000
VIEWERSHIP
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EUROSFAT - UN FORUM
POLITIC DE IMPACT
APARIȚII ÎN SFERA
ONLINE

A partra ediție a forumului de dezbateri europene Eurosfat 2017 a marcat o nouă etapă și din punct de 
vedere digital, cu un număr impresionant de apariții, postări și comentarii pe rețelele de socializare care 
au răspândit mesajele pozitive despre România în sfera online.

 532
APARIȚII

 730k
VIEWERSHIP

 178
FACEBOOK

 11
INSTAGRAM

 211
AGREGATOARE

 109
TWITTER

 9
BLOGURI

 14
GOOGLE +
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Eveniment realizat cu sprijinul și sub patronajul Parlamentului European, 
al Comisiei Europene și al Președinției Malteze a Consiliului Uniunii Europene.

PARTENERI
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CONTACT
+40726975530
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