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Coaliția pentru Dezvoltarea României 
 

București, 19 februarie 2014: Coaliția pentru Dezvoltarea României (Coaliția), un grup independent ce 

reunește cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri din România promovează un 

dialog transparent și consistent între autorități și comunitatea de afaceri. Obiectivul central al Coaliției 

pentru Dezvoltarea României este acela de a fi un partener activ pentru Guvernul României și 

comunitatea de afaceri, contribuind la procesul de adoptare a deciziilor cu impact major asupra 

mediului de afaceri, a climatului economic în general, și asupra competitivității economice a României.  

Între prioritățile promovate de Coaliția, ai cărei membri au o contribuție semnificativă în PIB-ul 

României, se numără neintroducerea de taxe și impozite noi în anul 2014, asigurarea stabilității și 

predictibilității climatului investițional prin anunțarea publică cu minimum șase luni înainte de intrarea 

în vigoare a oricărei modificări a legislației fiscale.  

Coaliția pentru Dezvoltarea României s-a constituit în forma actuală în urmă cu zece luni, reunind în 

prezent 20 asociații de afaceri, 17 organizații membre asociate și 2 observatori, cu scopul de a fi o voce 

comună a comunității de afaceri în relație cu Guvernul și autoritățile centrale, de a oferi expertiza 

mediului privat în procesul de consultare asupra policitilor publice și de a promova un proces 

consultativ transparent.  

 

Coordonarea Coaliției este asigurată de un Consiliu Director format din Președinții și Vice-Președinții 

AmCham Romania, AOAR, FIC și RBL, prezidat prin rotație, cu un mandat de șase luni, de un membru 

al conducerii uneia dintre organizațiile reprezentate în Consiliul Director. În prezent Domnul Steven 

van Groningen, Vice-Președintele FIC este coordonatorul Consiliului Director.  

 

Pentru realizarea obiectivelor asumate de Coaliția pentru Dezvoltarea României s-au organizat 10 

grupuri de lucru corelate cu agenda unor Ministere sau vizând teme ce fac obiectului agendei mai 

multor Ministere. Grupurile de lucru sunt coordonate de experți recunoscuți în fiecare din domeniile de 

activitate acoperite, iar membrii grupurilor de lucru sunt delegați de organizațiile participante la nivel 

de top management.  

 

“Am îmbrățișat această formă de colaborare cu încrederea că efortul comun al celor mai reprezentantive 

organizații ale mediului de afaceri de a-și oferi expertiza în multiple domenii, va amplifica demersurile 

inițiate de fiecare organizație în parte în scopul creșterii competitivității economice a României, 

îmbunătățirii climatului de afaceri din țara noastră și unei transparențe sporite” a declarat Secretarul 

General al Coaliției, Steven van Groningen. 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României, formată din asociații de afaceri de renume, beneficiază de 

sprijinul Ambasadelor din statele membre EU, Elveția, SUA și Canada, în calitate de membri asociați și 

observatori.  

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României reiterează nevoia unui efort comun public-privat și se angajează 

să furnizeze puncte de vedere structurate și bine fundamentate, în scopul indentificării celor mai 

adecvate măsuri pentru economia românească.  
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Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 

 

 Constituirea Coaliției 

Coaliția pentru Dezvoltarea României s-a constituit în această formă în urmă cu zece luni, în 

urma unor consultări interne între membrii Coaliției. Coaliția este o inițiativă privată, apolitică, 

construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. 

 

Coaliția nu este  o entitate înregistrată juridic. Membrii Coaliței contribuie voluntar cu resursele 

și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact 

asupra mediului de afaceri. 

 

 Scopul Coaliției 

Scopul Coaliției este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții 

publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România. 

 Interacțiunea Coaliției cu Guvernul României 

Coaliția pentru Dezvoltarea României și Guvernul României intenționează semnarea unui 

Memorandum de Înțelegere pentru a conveni asupra unor principii de colaborare și a unor 

obiective concrete.  

 

Liderii grupurilor de lucru au avut deja întâlniri cu Miniștrii pentru a discuta teme de actualitate 

cu impact asupra diverselor sectoare economice.  

Prin semnarea Memorandumului de Înțelegere, Coaliția vizează structurarea dialogului cu 

Guvernul, fără a afecta statutul de grup consultativ independent, neafiliat politic.  

 

 Coordonarea Coaliției 

Coordonarea Coaliției este asigurată de un Consiliu Director format din Președinții și Vice-

Președinții AmCham Romania, AOAR, FIC și RBL, prezidat prin rotație, cu un mandat de șase 

luni, de un membru al conducerii uneia dintre organizațiile reprezentate în Consiliul Director. 

Domnul Steven van Groningen, Vice-Președintele FIC este în prezent Secretarul General al 

Coaliției. 

            În intervalul ianuarie-iulie 2014, componența Consiliului Director include:  

 

Philippe Beke,  Ambasadorul Regatului Belgiei, Ambasada Belgiei 

Mihai Bogza,  Preşedinte, FIC 

Valeriu Nistor, Președinte, AmCham 

Mihai Marcu, Preşedinte, RBL 

Florin Pogonaru, Preşedinte, AOAR 

Steven van Groningen, Vice-preşedinte, FIC 

Radu Florescu, Vice-președinte, AmCham 

Dragoș Roșca, Vice-preşedinte, RBL 

 

 Membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României 

Asociaţii de afaceri 

Camera de Comerţ Americană în România 

Asociația Oamenilor de Afaceri din România  

Asociaţia de Afaceri Româno-Belgiană 

Camera de Comerț Româno-Britanică  
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Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România - Cipru 

Camera Mixtă de Comerț și Industrie Cehă - Română 

Asociația de Afaceri Daneză-Română 

Camera de Comerț și Industrie România - Finlanda 

Consiliul Investitorilor Străini 

Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România  

Camera de Comerț și Industrie Germană-Română  

Camera de Comerț și Industrie Eleno-Română 

Asociația Oamenilor de Afaceri din Ungaria în România 

Camera de Comerț Italiană pentru România 

Camera de Comerț Româno-Olandeză 

Fundația Romanian Business Leaders 

Camera Bilaterală de Comerț România-Slovacia 

Business Sweden 

Camera de Comerț Elveția-România 

HR Club  

 

Membri Asociaţi și Observatori 

Ambasada Austriei - Secția Comercială 

Ambasada Belgiei 

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

Ambasada Canadei  

Ambasada Confederației Elvețiene 

Ambasada Regatului Danemarcei 

Ambasada Republicii Finlanda 

Ambasada Republicii Federale Germania 

Ambasada Republicii Elene - Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale 

Ambasada Irlandei  

Ambasada Republicii Lituania 

Ambasada Republicii Polone – Secţia de Comerţ şi Promovarea Investiţiilor  

Ambasada Spaniei - Biroul Comercial și Economic  

Ambasada Suediei 

Ambasada Regatului Țărilor de Jos 

Ambasada Statelor Unite ale Americii 

Ambasada Ungariei 

Ambasada Republicii Franceze 

Ambasada Republicii Italiene 

 

 Grupurile de lucru organizate în cadrul Coaliției 

1. Grupul de Lucru pentru Agricultură 

2. Meta-Grupul de Lucru pentru Pieţe de Capital 

3. Meta-Grupul de Lucru pentru Competitivitate şi Climat Investiţional 

4. Grupul de Lucru pentru Educaţie 

5. Grupul de Lucru pentru Energie 

6. Grupul de Lucru pentru Fonduri UE şi Achiziţii Publice 

7. Grupul de Lucru pentru Finanţe şi Fiscalitate 

8. Grupul de Lucru pentru Infrastructură & Transport 

9. Grupul de Lucru pentru IT&C 

10. Grupul de Lucru pentru IMM-uri 


