
 

 

 

 

 

 

INVITAȚIE 

 

INTACT Media Group are deosebita plăcere de a vă invita să participați la evenimentul „Forumul 
Capitalului Românesc”, ediția a treia, care va avea loc miercuri, 12 decembrie 2018, începând cu ora 10:00, 
la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Stere (intrarea A1).  

În luna sărbătorii naționale a României, forumul va marca importanța Anului Centenarului pentru capitalul 
autohton: un moment istoric, dar și un prilej de bilanț economic, menit să contribuie la identificarea 
pârghiilor dezvoltării economice viitoare.  

 
Devenit deja o tradiție, Forumul Capitalului Românesc este puntea de comunicare dintre antreprenorii 

români și importanți reprezentanți ai autorităților publice. Deși au trecut aproape trei decenii de când 
România a trecut la economia de piață, problemele cu care se confruntă antreprenorii și investitorii români 
nu s-au schimbat semnificativ în ultimii ani față de acum 10, 15 sau chiar 20 de ani. Progrese s-au făcut, dar 
insuficiente. Capitaliștii solicită în continuare, la unison, sprijin din partea statului român. Cei care turează 
motoarele economiei românești au câștigat bătălii în fața competitorilor străini, și-au consolidat afacerile din 
mers, învățând din propriile greșeli, au crezut în business-urile lor și au luptat pentru ele până în pânzele albe.   

 
În acest context, evenimentul, care va fi moderat de Alessandra STOICESCU, Director Executiv INTACT 

Media Group, îi va aduce față în față pe reprezentanţii autorităților cu cei ai mediului de afaceri românesc, 
ai rețelei camerelor de comerț şi industrie, ai asociațiilor profesionale, pentru a pune pe masa dezbaterii 
principalele probleme cu care se confruntă investitorii români. 

 
În cadrul forumului va fi lansat catalogul „Români care dezvoltă România”, un demers editorial care 

scoate în evidență afaceri românești cu tradiție, solide și mai ales antreprenori cu povești uimitoare în spate. 
Nu cei mai bogați, nu cei mai influenți, ci aceia care dezvoltă România prin locurile de muncă create, prin 
potențialul oferit zonelor în care și-au început afacerile, prin taxele mari pe care le plătesc la stat raportate 
cifrelor de afaceri. Nu este un clasament al milionarilor, ci un catalog al afacerilor devenite cărți de vizită ale 
României. 

 
Forumul Capitalului Românesc și catalogul „Români care dezvoltă România” fac parte din campania 

Români care Dezvoltă România, prin care INTACT Media Group susține succesul românesc în afaceri. Ajunsă 
la ediția a treia, campania aduce în atenția publicului povești de succes ale antreprenorilor români, 
antreprenori care, de-a lungul anilor, au avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea mediului de afaceri şi în 
promovarea adevăratului capital românesc. 

 
În speranţa că timpul vă permite să fiţi alături de noi, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 

 
Înscrierea este gratuită, în limita locurilor disponibile. 
RSVP: evenimente@intactmediagroup.ro  
Oana DUMITRU, PR & Events Manager, 0749 029 671 
Alexandra TOADER, Events Manager, 0726 139 714 
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