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CONTEXT
FORUMUL CAESAR

România se confruntă astăzi cu provocări și vulnerabilități fără precedent.
În plan extern, climatul de securitate, stabilitate, integrare economică și cooperare multilaterală din ultimele
decenii este într-un proces de degradare accelerată. Marile probleme ale omenirii (sărăcia, schimbările
climatice, criza alimentelor, șomajul în rândul tinerilor etc.) se agravează. Curentele extremiste erodează tot
mai multe sisteme democratice. Dialogul între factorii de decizie din mediul public, privat și
neguvernamental este marcat de tensiuni, lipsă de încredere și incapacitate de a conlucra pentru rezolvarea
provocărilor globale.

În plan intern, deficiențele majore de la nivelul decidenților sunt dublate de o lipsă acută de viziune.
Decalajul față de vest crește în domenii fundamentale pentru dezvoltarea României (educație, sănătate, eguvernare, apărare etc.). Lipsește „proiectul de țară”. După mai mult de un sfert de secol de la Revoluție,
România continuă să rateze șanse imense, cel puțin în raport cu remarcabilul său potențial de dezvoltare.

În următorii ani, România este obligată să reușească: ori va face un salt real și se va afirma în fața lumii
întregi ca democrație consolidată și economie competitivă, ori va continua să se zbată în corupție, sărăcie și
blazare, riscând totul, până la dispariție.

În acest context, Forumul CAESAR oferă o platformă de dialog între lideri din mediul public, privat și
neguvernamental, cu scopul definirii unei noi viziuni pentru România în 3D: România democratică,
dezvoltată și demnă.

DATE GENERALE
FORUMUL CAESAR

Titlul:

Forumul CAESAR „România în 3D”

Motto:

„Lucrurile nu sunt greu de făcut. Totul e să te pui în starea de a le face.”
- Constantin Brâncuși

Perioada:

17-18 decembrie 2015

Loc:

București

Concept:

România în 3D. România democratică înseamnă instituții funcționale, independente și
reprezentative. România dezvoltată înseamnă oportunități, prosperitate și un trai
decent pentru toți cetățenii. România demnă înseamnă o comunitate puternică și unită
– acasă, în Europa și în întreaga lume.

Format:

Forum strategic cu participarea experților români tineri și consacrați din întreaga lume.
Pe parcursul celor două zile, participanții se vor reuni în cadrul a 12 grupuri de
expertiză, acoperind domeniile esențiale pentru dezvoltarea României.

Scop:

Definirea unei noi viziuni pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung,
bazată pe soluții asumate de către vectori de influență din toate domeniile.

Participanți:

Lideri din mediul public, privat și neguveramental; membri ai corpului diplomatic;
profesori; antreprenori; jurnaliști; membri CAESAR din întreaga lume.

OBIECTIVE
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Forumul „România în 3D” este cel mai important proiect al Fundației CAESAR în 2015. Deși există
nenumărate idei și proiecte remarcabile în spațiul românesc, lipsește încă o viziune integrată, coerentă și
completă pentru dezvoltarea României.
Cu o rețea de peste 3.000 de experți din țară și de peste hotare, Fundația CAESAR oferă un cadru de dialog
echidistant și credibil, bazat pe forța ideilor, pe viabilitatea soluțiilor globale în contextul românesc actual și
pe necesitatea de a coagula factorii de decizie interesați de viitorul României în jurul unor priorități
strategice.
Momentul oportun:

în pragul unui an decisiv, 2016, Fundația CAESAR aduce în atenția întregii opinii
publice și a decidenților principalele provocări și soluții pentru România de astăzi și
mai ales de mâine.

Forumul CAESAR are trei obiective:
Comunitate:

reunirea unui grup de 300+ de experți formați atât în țară, cât și în străinătate,
cu experiență și competențe dobândite la cel mai înalt nivel.

Impact:

definirea și promovarea în spațiul public a Programului România în 3D ca posibil
proiect de țară, cu obiective, soluții și pachete complete de politici publice în 12
domenii.

Acțiune:

promovarea în spațiul public a soluțiilor identificate și asumarea punerii lor în practică
de către decidenți din mediul public, privat și neguvernamental.

STRUCTURĂ
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Forumul CAESAR „România în 3D” va include pe parcursul a două zile (17-18 decembrie 2015) o serie de
dezbateri, de prezentări și de propuneri, organizate în cadrul unor grupuri de discuții reunind specialiști
consacrați și tineri experți.

Cele 12 grupuri de expertiză (GE) sunt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Administrație publică (PUB)
Antreprenoriat și tehnologia informației (ATI)
Cultură (CULT)
Dezvoltare urbană și regională (DUR)
Economie și finanțe (ECOFIN) – inclusiv agricultură, industrie, comerț, turism
Educație, tineret și sport (ETS)
Energie și mediu (EME)
Justiție și afaceri interne (JAI)
Lucrări publice și transporturi (LUPT)
Muncă, protecție socială și incluziune (SOC)
Relații internaționale și securitate națională (REIS)
Sănătate (SANA)

DESFĂȘURARE
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Joi, 17 decembrie 2015
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 18.00

Înregistrarea participanților
Sesiune plenară introductivă
Sesiuni de discuții în cadrul celor 12 grupuri de expertiză (GE) (I)
Pauză de masă
Sesiune plenară: principalele provocări intra și inter-sectoriale
Sesiuni de discuții în cadrul celor 12 GE (II)

Vineri, 18 decembrie 2015
9.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Sesiune plenară: prezentarea soluțiilor identificate de către fiecare GE
Sesiuni de discuții în cadrul celor 12 GE (III)
Pauză de masă
Sesiuni de discuții în cadrul celor 12 GE (IV):
Top 5 recomandări prioritare și concluzii
Sesiune plenară:
Concluzii finale și pași următori

PAȘI URMĂTORI
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Decembrie 2015
Demararea procesului pentru redactarea Programului „România în 3D”, sinteză a discuțiilor din cadrul
Forumului și a articolelor din colecția CAESAR „România în 3D” (publicată în paralel cu Forumul, în
variante online și offline).
Fiecare GE va concepe și va finaliza capitolul aferent, cu sprijinul echipelor de coordonare CAESAR.
Elaborarea unui plan de acțiune cu 10 soluții prioritare pe termen scurt, mediu și lung.

Ianuarie 2015
Publicarea Programului „România în 3D” pentru consultări publice și asumarea soluțiilor de către
decidenți din mediul public, privat și neguvernamental.
Programul va fi disponibil publicului larg pe platforma CAESAR și va putea fi preluat parțial/integral
de către toate părțile interesate.

2016+
Formarea unor grupuri permanente de expertiză, în cadrul platformei CAESAR, cu participarea
experților tineri și consacrați.
Identificarea principalelor mecanisme prin care soluțiile asumate vor fi puse în practică.

PRECEDENT | Forumul România Jună, 12-14 august 2011
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FORUMUL ROMÂNIAJUNĂ

Organizat la București în perioada 12-14 august 2011 cu sprijinul
Băncii Naționale a României, Forumul România Jună a fost cadrul
de lansare oficială a proiectului CAESAR.
300 de participanți tineri cu pregătire academică deosebită, alături
de profesioniști de marcă, au dezbătut în cadrul a 10 grupuri de
analiză direcțiile strategice de dezvoltare a României în orizontul de
timp 2030.
Rezultatele lucrărilor au fost sintetizate, supuse dezbaterii publice și
publicate în „Programul România Jună 2030: România în 3
Decenii”.

300
participanți

10 grupuri
de analiză

10 domenii
de dezvoltare

FORUMUL CAESAR
Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români) este o
comunitate de experți, un laborator de idei și o platformă de acțiune civică pentru dezvoltarea economică și
consolidarea democratică a României.
Institut de cercetare românesc cu prezență globală, CAESAR reunește experți din întreaga lume selectați pe
baza rezultatelor remarcabile din cariera lor academică și profesională.
Uniți în jurul unor valori comune – integritate, responsabilitate și profesionalism – experții CAESAR oferă
idei și soluții concrete în domeniile de importanță strategică pentru viitorul României. Pe baza acestor
cunoștințe și experiențe globale, CAESAR promovează, prin platforma proprie de acțiune civică politici de
dezvoltare la nivel local, regional și național.
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