
Concept 

Începând cu 1 ianuarie 2019, la 12 ani după ce a devenit membră a Uniunii 

Europene, România a preluat Președinția uneia dintre cele mai importante instituții 

europene – Consiliul Uniunii Europene.  

În contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul 

Economiei va organiza o serie de evenimente și acțiuni cu participarea 

reprezentanților Comisiei Europene, Guvernului României, Parlamentului European, 

miniștrilor economiei din statele membre, precum și cu participarea 

reprezentanților mediului de afaceri și a mass-media. 

Prin urmare, pe calendarul evenimentelor organizate de către Ministerul Economiei 

se regăsește Forumul Industriei Auto 2019 care va avea loc luni, 18 martie 2019, la 

Craiova, în incinta Centrului Multifuncțional Oltenia.  

În cadrul Forumului Industriei Auto vor fi abordate ca principale puncte de discuție, 

vehicule „curate” ale viitorului, conducere automată și interconectată, modalități 

de menținere a competitivității globale a Europei, implementarea recomandărilor 

GEAR 2030, perspectiva inițiativei pilot a bateriei, contribuția materiilor prime la 

industria automobilelor. În opinia noastră, aceste subiecte prezintă un interes 

deosebit atât pentru factorii de decizie politică, cât și pentru industrie.  

Evenimentul va fi structurat într-o primă parte care include sesiunea plenară, o a 

doua parte vizând panourile pentru dezbaterea temelor menționate mai sus și, de 

asemenea, este planificată organizarea unei expoziții tehnice și a unei vizite la 

fabrica FORD Romania din Craiova. 

 Invitați 

Printre participanții la conferință se numără: 

Comisar european 

Dna. Elżbieta Bieńkowska, Comisar european pentru Piață Internă, Industrie, 

Antreprenoriat și IMM-uri 

Miniștri 

 Miniștrii economiei din statele membre 



Reprezentanți ai industriei auto din România 

Reprezentanți ai mediului academic 

Reprezentanți ai celor mai importante asociații din industria auto la nivel 

național și european 

Membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European 

Mass-media 

 

Locație 

Adresă 

 Centrul Multifunctional Oltenia 

 Strada Târgului, nr. 26 

 200632 Craiova, România 

 

Securitate și acreditare 

Guvernul României este responsabil pentru securitate în cadrul Forumului Industriei 

Auto. Accesul în incinta locației unde se desfășoară forumul va fi limitat la 

participanți și membrii personalului. Personalul de securitate va fi prezent la locul 

evenimentului pentru a asigura la siguranța participanților. 

Din motive de securitate, toți participanții la forumul Forumul Industriei Auto 2019 

trebuie să fie acreditați. Toți delegații vor primi un badge de acreditare 

personalizat, netransferabilă. Acest badge trebuie purtat de-a lungul întregului 

eveniment. 

Vă rugăm să furnizați informații pentru acreditarea personală prin completarea 

formularului ce se regăsește în link-ul următor, până la cel târziu 8 martie 2019:  

https://accreditation.romania2019.eu/events/conference/q1NxKlowZa2OyqkBMW5deJLXjJJXgzn4bR3vVmDjE76p0

QP8AY 

 

Rețineți că este necesară și acreditarea agenților de securitate, a asistenților 

personali și a tuturor celorlalți participanți care doresc să participe la conferință. 

https://accreditation.romania2019.eu/events/conference/q1NxKlowZa2OyqkBMW5deJLXjJJXgzn4bR3vVmDjE76p0QP8AY
https://accreditation.romania2019.eu/events/conference/q1NxKlowZa2OyqkBMW5deJLXjJJXgzn4bR3vVmDjE76p0QP8AY


Pentru informații suplimentare privind acreditarea, vă rugăm să îi contactați pe dl. 

Alin Vid, Ministerul Economiei, Mobil: +40761 340 240, e-mail: 

30TUalin.vid@economie.gov.roU30T sau pe dna. Camelia Dobre, Ministerul Economiei, Mobil: 

+40748 081 151, e-mail: 30TUcamelia.dobre@economie.gov.roU30T. 

Media 

Sesiunea plenară și panelurile sunt deschise pentru mass-media. Evenimentul va fi 

difuzat în direct exclusiv de Televiziunea Română (TVR). Accesul presei scrise va fi 

permis la eveniment prin acreditare personală. 

Transport 

Organizatorul asigură transportul hotel din Craiova – Centrul Multifunctional – hotel 

din Craiova, dupa caz.  

Cazare 

Vă recomandăm două hotelui în Craiova, de 4 si 5 stele: 

• Hotel Europeca (30TUhttps://www.hoteleuropeca.ro/en/home/U30T)  

• Ramada Plaza Craiova (30TUhttps://ramadaplazacraiova.ro/en/U30T) 

Vă rugăm sa aveți în vedere că fiecare participant este responsabil pentru 

rezervare cazare și acoperirea costurilor acesteiaprecum și pentru asigurarea 

transportului la Craiova.  

 

Limba 

Limbile utilizate în timpul evenimentului sunt limba engleză și limba română. 

Organizatorul asigură servicii de interpretariat. 

Persoane de contact 

Dna. Florentina Ionescu, Ministerul Economiei, tel: +4021 202 5230, 

Dl. Bogdan Pascanu, Ministerul Economiei, tel: +4021 202 5423, 

e-mail: 30TUautoforum2019@economie.gov.roU30T  
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