Stimată doamnă,
Stimate domn,

FundaŃia Friedrich Ebert România, împreună cu Europuls organizează pe data de 15 martie 2013
atelierul „„Reforma sistemului de sănătate din România în contextul legislativ european”.
Atelierul este organizat în cadrul evenimentului Eurosfat consultări cetățenești despre starea Uniunii,
iniŃiat de către AsociaŃia Europlus şi o serie de organizații din Romania și din Europa (printre care
Notre Europe-Institutul Jacques Delors, Institutul Aspen, Centrul Român de Politici Europene).
Eurosfat este organizat sub înaltul patronaj al Presedinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene și
al Camerei Deputaților.
Eurosfat își propune să fie principalul eveniment în domeniul afacerilor europene din România și va fi
organizat anual, începând din 2013. Acest eveniment va apropia societatea civilă, mediul politic și
cetățenii români de Uniunea Europeană şi reprezentanŃii săi prin organizarea unui forum de discuții în
jurul poziționării României în Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește politicile acesteia, cât și
perspectivelor de viitor ale construcției europene. Printre invitații ce şi-au confirmat deja participarea
se numără Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloş, Membri ai Parlamentului European
români și străini, demnitari din alte State Membre ale UE, membri ai administrației publice, înalŃi
funcționari ai Comisiei Europene, cât și specialiști străini și români în afaceri europene.
În cadrul evenimentului vor fi organizate opt ateliere și o sesiune plenară, care vor acoperi teme
diverse precum aderarea României la zona euro, protecția datelor, politici energetice și cetățenia
europeană.
Am fi onorați dacă ați accepta să participați la Eurosfat în cadrul atelierului atelierul intitulat „Reforma
sistemului de sănătate din România în contextul legislativ european”, pe tema provocărilor din
prezent, problemelor sistemului de sănătate, plecând de la proiectul de Lege a Sănătății și legislația
europeană în domeniu. Suntem convinși că prezența dumneavoastră în cadrul acestui atelier ar
constitui o reală garanție pentru reușita dezbaterii. Evenimentul va avea loc intre orele 11h00 –
13h00, Sala C.A Rosetti, Palatul Parlamentului.
Invitați:
Raed Arafat - secretar de stat, Ministerul Sănătății
Nicolae Marcu - director executiv, sistemul medical privat MedLife
Florin Chirculescu - liderul sindicatului „Dr. Ioan Cantacuzino”
Sorin Paveliu - expert în politici publice de sănătate.
Moderator : Vlad Mixich
În speranța că veți accepta să dați curs invitației noastre, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru
orice întrebări sau informații suplimentare.

Vă rugăm să confirmaŃi participarea Dvs. până pe data de 14 martie 2013 la adresa victoria.stoiciu
fes.ro sau să vă înscrieŃi direct pe site, la adresa: http://eurosfat.ro/inscriere/. Pentru înscriere, sunt
necesare datele de identificare din cartea Dvs. de identitate pentru a vă facilita accesul în clădirea
Parlamentului. Vă mulŃumim.
Cu deosebită considerație,
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