Partener media:

INVITAȚIE
ÎN CICLUL DE CONFERINȚE
REZULTATE ALE CERCETĂRILOR GLOBALE
AVEM ONOAREA SĂ VĂ INVITĂM
SĂ PARTICIPAȚI LA

Conferința

INDICELE
PREGĂTIRII
PENTRU
SCHIMBARE
CONCLUZII PENTRU ROMÂNIA
Evenimentul va avea loc marți, 10 noiembrie 2015, ora 10.00, în Aula Magna a ASE București.
Conferința își propune să supună dezbaterii, pornind de la Indicele Pregătirii pentru Schimbare
(Change Readiness Index), calculat de KPMG, ce anume trebuie să facă România pentru a putea
să se adapteze la schimbările din societatea contemporană în planul structurilor administrative,
al mediului de afaceri și al societății civile.
Faimosul jucător de hochei Wayne Gretzky spunea odată că: „…eu patinez către unde va fi pucul,
nu către unde a fost”. Vă invităm să discutăm unde va fi „pucul” societății românești în viitor și ce
avem de făcut.

Dr. ec. Constantin Boștină

VĂ AȘTEPTĂM
Președinte ASPES
Vă rugăm să confirmați participarea cel mai târziu până vineri, 6 noiembrie 2015, la:
Elena Crângașu – tel.: 0724.237.272; email: office@aspes-forum.ro
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Teme propuse pentru dezbatere:
Ce este Indicele Pregătirii pentru Schimbare?
De ce este nevoie de el?
Cum se calculează și ce semnificații are?
Unde se situează România în clasament?
Ce trebuie să facă România în continuare?
Ce rol au administrația centrală și locală, mediul de afaceri și
societatea civilă?

Invitați la dezbatere:
 Reprezentanți ai administrației centrale și locale
 Proprietari și manageri de firme
 Reprezentanți ai







Parlamentului și Guvernului României;
Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și
sistemului financiar-bancar;
firmelor de consultanță și firmelor de avocatură;
Academiei Române, mediului educației superioare și cercetării științifice
și comunității studenților;
mass-media locale și internaționale;
societății civile.

Vă rugăm să confirmați participarea cel mai târziu
până vineri, 6 noiembrie 2015, la Elena Crângașu
Tel. 0724.237.272; email: office@aspes-forum.ro

VĂ AȘTEPTĂM
Marți, 10 noiembrie 2015, ora 10.00,
Aula Magna, ASE București

