
Proiect România 2020: De ce educaţia contează?

Creşterea competitivităţii absolvenţilor români din mediul 

universitar la nivelul pieţelor de muncă europeană şi internaţională

26-28 noiembrie 2010 - Bucureşti, România

Palatul Parlamentului, sala I. G. Duca, intrarea S1

Descriere

Conferinţa îşi propune să creeze o platformă deschisă dialogului despre educaţie şi modalităţile 

de creştere a competitivităţii absolvenţilor români din mediul universitar între toţi stakeholderii 

relevanţi din domeniu: sectorul guvernamental şi non-profit, dar şi intre organizaţiile din mediul 

privat. Conferinţa este primul loc de întâlnire a unei echipe de tineri români cercetători care vor 

scrie un document de politici publice care va propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului 

educaţional din România. De asemenea, în cadrul conferinţei se vor întruni toate grupurile de lucru 

GRSPSociety: cooperare şi dezvoltare internaţională, migraţie internaţională, politici publice, 

imaginea României în străinătate, cultură şi arte, educaţie şi cercetare, afaceri şi finanţe, 

democraţie şi participare, sănătate şi cercetare medicală. 

Program – Preliminar

Vineri, 26 noiembrie 2010

Obiective:

 Identificarea soluţiilor cu privire la competitivitatea redusă a absolvenţilor români la nivelul

pieţei de munca europeană şi internaţională;

 Iniţierea de acţiuni comune cu organizaţiile partenere pentru a propune soluţii naţionale 

pentru creşterea competitivităţii absolvenţilor români din mediul universitar (ex. Scrierea 

unui document de politici publice, organizarea unor campanii de advocacy);

 Formarea unei echipe de experţi pe politici educaţionale care va propune printr-un 

document de politici publice schimbări concrete în legislaţia actuală cu scopul de a creşte 

nivelul de competitivitate a absolvenţilor români pe piaţa europeană şi internaţională.

9.00 –     9.30   Sosirea şi primirea participanţilor

9.30 -     9.45   Cuvânt introductiv şi prezentarea obiectivelor conferinţei şi a programului.

9.45 -    10.00  Cuvânt introductiv Eugen Tomac, Secretar de Stat, Departamentul Pentru Romanii       

De Pretutindeni, Guvernul Romaniei



10.00 – 11.00 Intervenţie şi sesiune de întrebări – Daniel Petru Funeriu, Ministrul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

11.00 - 11.30   Pauză de cafea

11.30 -13:00 Panel cu reprezentanţi ai mediului academic şi ai sectorului ONG despre 

importanţa şi modalităţi specifice de creştere a competitivităţii absolvenţilor români la

nivelul pieţei de muncă europeană şi internaţională.

Moderator:     Carmen Constantin, Coordonator Supliment Şcoală& Educaţie Adevărul 

 Tincuţa Baltag – Director Executiv, Fundaţia Dinu Patriciu

 Indrei Raţiu – Chairman, Pilkington Ratiu Business School 

 Marian Staş – Chairman, Fundaţia CODECS pentru Leadership

 Ştefania Popp - Director Executiv Junior Achievement România

 Liviu Matei – Senior Vice-president, Chief Operating Officer, Universitatea Central 

Europeană

 Simona Baciu – Preşedinte Fundaţia Copii Fericiţi Şcoala Internaţională Cluj

 Gabriel Bădescu – Şeful catedrei de Ştiinţe Politice, Facultatea de Stiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş- Bolyai. 

13:00  - 14.00   Prânz

14:00 –15.30 Panel cu reprezentanţi din sectoarele public şi privat despre importanţa şi 

modalităţi specifice de creştere a competitivităţii absolvenţilor români la nivelul pieţei 

de muncă europeană şi internatională.

Moderator:     Elisabeta Roman Realizator The Money Channel

 Adriana Radu– Manager Resurse Umane, Henkel România

 Anca Harasim – Director Executiv, Camera de Comerţ Americană în România 

 Corina Licea -  Director Resurse Umane, KPMG România

 Dragos Gheban – Business Development Manager, Catalyst Solutions 

 Ovidiu Şandor – CEO ModaTim Investment 

 Ana Birchall – Politician şi Şeful Grupului de practică în domeniul Restructurărilor   

Financiare şi Insolvenţa, Biriş Goran

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

16.00 - 18.00 Workshop-uri paralele pentru identificarea de soluţii pentru creşterea competitivităţii 

absolvenţilor români pe piaţa europeană şi internaţională. Teme propuse:  

1| Cum să alegi drumul potrivit în carieră?  

Participanţi: 

 Adriana Radu, Manager Resurse Umane, Henkel România; 

 Răzvan Crişan, Preşedinte şi fondator Asociaţia Oricum

 Cristina Stoenescu, Preşedinte LEAP



2 | Educaţie non-formală: valori, etică, voluntariat 

Participanţi:

 Ştefan Pălărie, Preşedinte Şcoala de Valori 

 Traian Brumă, CROS

 Denisa Ionescu, Coordonator Programe Fundaţia Soros România

3 | Parteneriat public - privat: cerere şi ofertă

Participanţi:

 Junior Achievement România

18.00 – 19.00  Cocktail şi expoziţia de pictură Interpretarea modernă a tradiţiilor româneşti din 

cadrul proiectului Atelier 4. 

19.00 –            Networking şi activităţi sociale. 

Sâmbătă, 27 noiembrie 2010 

Obiective

1. Stabilirea priorităţilor strategice GRSPSociety, definirea obiectivelor organizaţionale pe 

termen lung şi a strategiei; 

2. Definirea priorităţilor organizaţionale pentru 2011 (acţiuni specifice şi generale);

3. Alegerea noului board 2011. 

  9.00 -    9.30  Sesiune plenară – deschiderea zilei

  9.30 -   11.00 Definirea priorităţilor strategice GRSPSociety–Construirea viitorului 

GRSPSociety.

 Viziunea şi misiunea GRSPSociety – Comunică, construieşte înţelegerea 

comună şi angajamentul oamenilor (Sesiuni plenare şi sesiuni paralele) 

 Valorile organizaţionale – Ce calităţi trebuie să aibă membrii GRSPSociety?

11.00 -  11.30    Pauză de cafea 

11.30 -13.00 Definirea priorităţilor strategice GRSPSociety–Construirea viitorului 

GRSPSociety.

 Valorile organizaţionale – Ce calităţi trebuie să aibă membrii GRSPSociety?

 Obiectivele organizaţionale – Comunică şi finalizează obiectivele 

13.00 -  14.00   Prânz

14.00- 16:00     Definirea priorităţilor strategice GRSPSociety – Construirea viitorului 

GRSPSociety.

 Programe şi proiecte – Defineşte principalele programe şi proiecte care ating 

obiectivele şi discuta obţinerea rezultatelor în cadrul grupurilor de lucru 

GRSPSociety: Cooperare şi dezvoltare internaţională, Migraţie internaţională,



Politici publice, Imaginea României în străinătate, Cultură şi arte, Educaţie şi 

cercetare, Afaceri şi Finanţe, Democraţie şi participare, Mediu Sănătate şi 

cercetare medicală 

16.00 - 16.30    Pauză de cafea

16.30- 18.00 Definirea priorităţilor strategice GRSPSociety – Construirea viitorului 

GRSPSociety.

 Structura în spatiu şi timp – Stabileşte structura în spatiu şi timp a programelor 

şi proiectelor;

 Structura comunicărilor ulterioare.

18.00 -19.30    Alegerea echipei de leadership GRSPSociety 2011.

19.30 – 20.30   Cină.

22.00 -             Petrecere

Duminică, 28 noiembrie 2010 

Obiective

1. Stabilierea priorităţilor strategice GRSPSociety, definirea obiectivelor organizaţionale şi a 

strategiei. 

2. Definirea priorităţilor organizaţionale pentru 2011 (acţiuni specifice şi generale). 

.

10.00 -  10.30    Sesiune plenară 

10.30 -  11.30    GRSPSociety 2011. Rezumatul zilelor precedente şi prezentarea paşilor 

următori

11.30 -  12.00   Pauză de cafea şi aperitive

12.00 -  14.00  Adunare Generală GRSPSociety. Votul modificărilor de statut.

14.00 -  14.45  Concluzii

15.00 -  16.00   Tranziţie board executiv– sesiune dedicată noului şi vechiului board al organizaţiei. 



Susţinători

Parteneri principali

Departamentul Pentru Românii 

de Pretutindeni

Parteneri media

Parteneri 

Sponsori

Banca de Export-Import a României –
Eximbank S.A


