
Calendar 2022
  

1.      Gala “Împreună Protejăm România”, ediția a II-a, 24 ianuarie, sub egida Academiei Române

2.      Seria de evenimente “Movers and Shakers”
25 februarie: “Restrictions on the fundamental freedoms and the role of crisis communication “, la Administrația Națională a Penitenciarelor,  împreună cu  
                         lansarea catalogului “Movers and Shakers - Social Issues”

 1 martie: ”Security architecture and cross-border cooperation in the age of globalization” la Statul Major al Apărării, împreună cu lansarea catalogului 
                  “Movers and Shakers  - Defence”

 2 martie: “A demographic perspective concerning the future”, la Institutul Național de Statistică, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Demography”

 4 martie: “European funds for sustaining the infrastructure, organic farming and individual farms”, la Universitatea de Științe Agricole și  Medicină Veterinară, 
                   împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Agriculture”

 7 martie: “Healtcare system vulnerabilities reveled by pandemic era”, la Colegiul Medicilor din Romania, împreună cu lansarea catalogului  “Movers and Shakers  - Healthcare”

 8 martie: “ Supply, Demand and the output in a ever changing world”, la Universitatea Politehnica București, împreună cu lansarea catalogului  “Movers and Shakers  - Industry”

 9 martie: “Rapid development of the Digital Infrastructure - a strategic goal”, la ANCOM, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers - Digitalization”

10 martie: “Pharmacovigillence and lab to to market drug trip”, la Facultatea de Farmacie, împreună cu lansarea catalogului ”Movers and Shakers  - Pharma”

11 martie: “The classroom of the future: infrastructure connectivity and digital transformation”, la Ministerul Educației,  împreună cu lansarea  catalogului  “Movers and Shakers - Education”

14 martie: “Cybercrime and new trends in Cyber Security”, la Directoratul Național pentru Securitatea Cibernetică, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Cyber Security”

15 martie: “Research and Innovation as the base for economic competitivity”, la sediul UEFISCDI, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Research”

16 martie: “ Zero emissions by 2050 for a biodiversity conservation and a greener world”,  împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Environment”

17 martie: “Fit for 55 and the circular economy”, la Senatul României, la Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale, împreună cu lansarea catalogului 
                     “Movers and Shakers  - Energy”

18 martie: “The power to make an impact”,  împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Diplomacy”

21 martie: “Innovations for the future of transport”, la Facultatea de Inginerie Aerospațială, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Transport”

24 martie: “The 3 A of the cardiology: Atrial fibrillation, cardiac arrhythmia and atherosclerosis”, la Facultatea de Medicină din București , împreună cu lansarea catalogului 
                    “Movers and Shakers  - Cardiology”

25 martie: “The need for oil and the environment protection: the middle way”, la sediul Asociației HENRO, împreună cu lansarea catalogului “Movers and Shakers  - Oil & Gas”

28 martie: “Next generation sequencing - The new Discoveries and Travel-Related Viral Infections”, la Academia de Științe Medicale, împreună cu lansarea catalogului 
                    “Movers and Shakers  - Virology”

3.      11 – 21 aprilie: “Bucharest Leaders Summit: Enduring Power of Solidarity”

4.      17 iunie – 2 iulie: “Shaping the Future for a better tommorow”, misiune económică în SUA

5.      14 – 25 noiembrie: “Emerging Challenges of the Future”


