Bugetul de stat si bugetele economiei reale:
Fiscalitatea 2021

Prezentare și agendă
VIDEO CONFERINȚĂ LIVE ONLINE
14 ianuarie 2021, 15.00 – 17.30

ARGUMENT ȘI CONCEPT CONFERINȚĂ
Bugetul de stat si bugetele economiei reale: Fiscalitatea 2021
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După 10 ani, economia României s-a așezat iarăși, în 2020, pe nicovala crizei. În
2021 urmează și ciocanul Bugetului și, mai ales, necesitatea de-a finanța
dezvoltarea.
Există și focul: deficitul bugetar pentru acoperirea căruia o creștere de taxe în
plină cădere a economiei ar însemna involuție curată totul pe fundalul necesității unei consolidări fiscale fără de care agențiile de rating
ne-ar penaliza.
Ei: cum rezolvăm complicata situație de mai sus și cum putem traversa și lupul, și
capra și varza peste șuvoiul anului 2021?
Oficialii care vor decide cum va arăta bugetul 2021, alături de analiști, experți în
taxe și bugete și acordul dintre cele două, alături de reprezentanți din
economia reală pot să discute deschis și fără presiunea electorală, despre cea
mai echilibrată soluție bugetară și fiscalitate posibilă.
Cursdeguvernare.ro a amânat anul acesta conferința tradițională din noiembrie
pe tema bugetului și fiscalității pe anul următor și a fixat-o pe 14 ianuarie
2021.

FORMAT: VIDEO CONFERINȚĂ LIVE ONLINE
Data: marți, 14 ianuarie 2021, intervalul orar 15.00 – 17.30
Speakerii vor intra în video conferință separat, fiecare de la locația sa prin ZOOM.
Fiecare speaker are alocate 10 minute, inclusiv Q&A. Prima parte a conferinței va fi
încheiată de o dezbatere publică între speakeri.
Evenimentul va fi transmis LIVE online pe Facebook și site CursDeGuvernare.ro
Va fi promovat puternic pe social media, paginile proprii și ale partenerilor. Prin formularul
de participare vor fi solicitate întrebări și comentarii de la toți cei interesați. Moderatorul va
adresa speakerilor întrebările venite prin formular și din public în real time. Speakerii vor
răspunde atât în direct (în limita timpului disponibil) cât și ulterior, online, organizatorii le
vor trimite întrebările pe e-mail și vor publica răspunsurile.
Redacția CursDeGuvernare.ro va realiza materiale online dedicate pentru fiecare partener/
speaker, ce pot include informațiile/noutățile importante pentru companie, foto/video
cu produse; intervenția speakerului din cadrul evenimentului, prezentarea folosită în
conferință, răspunsurile acestuia la întrebări etc.
Acest format permite un avantaj major de vizibilitate, cu un număr net superior de
participanți care urmăresc dezbaterea, față de numărul celor prezenți în sală la
evenimentele clasice.

Agendă finală VIDEO-CONFERINȚĂ 14 ianuarie 2021
v Alexandru NAZARE, ministrul Finanțelor Publice
v Siegfried MUREȘAN, europarlamentar, vicepreședinte PPE
v Mirela CĂLUGĂREANU, președinte ANAF
v Dezbatere co-paneliști pe baza expunerilor de mai sus
v Ionuț DUMITRU, economist șef, Raiffeisen Bank: soluții de echilibrare a bugetelor – riscurile dezechilibrelor și
mecanismele de evitare a acestora
v Gabriel BIRIȘ, partener, Biriș - Goran: GAP-ul de la TVA și soluțiile de-a mai câștiga niște miliarde în plus la
bugetele publice
v Daniel ANGHEL, partener, PwC România: Impactul pozitiv al digitalizării administrației și ANAF în creșterea
gradului de colectare – Analiză
v Angela ROȘCA, partener, Taxhouse: Companiile – vârful triunghiului format cu Bugetul și Fiscalitatea
v Andrei RĂDULESCU, director analize macroeconomice, Banca Transilvania: economia reală la ieșirea din
criza covid - o poză a momentului și riscurile de care politicile publice trebuie să țină seama
v Elena LOTREAN, fondator Școala finlandeză Sibiu, Leader Taskforce Educație CDR: Educația ca bază de
costruire a economiei: coordonarea finanțării politicilor publice de educație, cu contributia sectorului privat
v Dan ZAHARESCU, director executiv, ARPIM: Sănătatea – capital esențial în economie, așa cum o arată criza
covid: locul în buget și trei necesități stringente foarte concrete ale sistemului de sănătate care au nevoie de
bugetare optimă

