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      Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA militează pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale și asociative în rândul
antreprenorilor autohtoni și pentru apărarea și
promovarea intereselor acestora. 

      De asemenea, ADAA promovează activ rolul și
importanța antreprenorială pentru dezvoltarea
economică durabilă și sustenabilă a României.
Asociația a fost înfiinţată în 2012 ca o nevoie
stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o
platformă de comunicare şi promovare a modelelor
de bună practică la nivel național și internațional. 

      În plus, misiunea ADAA este de a sustine
conștientizarea, atât individual, cât și colectiv, a
importanței implicării femeilor în viața publică, în
societate și în afaceri.

Despre ADAA
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Anul 2022 a fost unul provocator pentru întreg
mediul de afaceri, care s-a confrundat cu
suprapunerea crizelor: pandemică, energetică
și cea umanitară, o data cu declanșarea
războiului de la granița cu Ucraina. În acest
context tensionat, antreprenorii au continuat
să își dezvolte afacerile, transformând crizele
în oportunități și au dat dovadă de
adaptabilitate în noul context macroeconomic
.Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton - ADAA și-a
continuat misiunea de a susține și promova
mediul de afaceri la nivel național și
internațional, iar distincțiile primite pe
parcursul anului certifică îndeplinirea cu
succes a misiunii ADAA. 
Pe parcursul anului 2022, ADAA a reușit să își
internaționalizeze afacerile, participând la
Congresul de Diplomație Economică din
Monaco, la Misiunea Economică din SUA și la
International Summit on Disability Rights din
Turcia.
ADAA a primit premiul Excellence Award din
partea US Institute of Diplomacy and Human
Rights, iar fondatoarea asociației a fost
certificată de către USIDHR drept susținător al
drepturilor omului și persoanelor cu
dizabilități, promovând incluziunea și
susținerea femeilor în viața economică și în
comunitate.
Pentru anul următor, ADAA și-a propus o serie
de proiecte noi menite să susțină mediul de
business autohton și creeze modele de bune
practici la nivel național și internațional. 

Mesajul Fondatoarei

Andreea
Negru
Doctor în economie, Andreea
NEGRU are o experiență
profesională de peste 15 ani, din
care 10 ani în activitatea non-
guvernamentală și în comunicarea
jurnalistică, corporativă și de public
affairs. A pus bazele unei companii
de consultanță și management în
afaceri prin care oferă clienților
consiliere în afaceri și în sfera
comunicării. Promovează activ rolul
și importanța antreprenorială
pentru dezvoltarea economică
durabilă și sustenabilă a României.
Susține constientizarea atât la nivel
individual, cât si colectiv, a
importantei implicării femeilor in
viața publică, în societate și în
afaceri.

4adaaromania.ro

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


PROIECTE

PROTECTING EUROPE IN
TURBULENT TIMES

MOVERS AND SHAKERS

BUILDING A POST PANDEMIC
WORLD

ÎMPREUNĂ PROTEJĂM
ROMÂNIA

TURISMUL ROMÂNESC: ÎNTRE
IMPAS ȘI OPORTUNITATE

EDUCAȚI PENTRU VIAȚĂ

FUTURE ECONOMY GALA 2022

PACTUL PENTRU MUNCĂ DATA SCIENCE IN ENERGY
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În data de 24 Ianuarie, de Ziua Unirii
Principatelor Romane, Președintele
ADAA, Andreea Negru, a fost gazda
„Galei Împreuna Protejam România”,
organizata de Grupul de Presa
MediaUno si Institutul National de
Statistica, sub egida Academiei
Romane. Juriul, condus de Dna Diana
Paun, a acordat premii unor
personalități din domeniile: medical,
securitate nationala, energie, mediu,
agricultură, culte religioase, cyber
security, cercetare, industrie,
diplomatie, probleme sociale,
educatie si transporturi.

24 IANUARIE

GALA „ÎMPREUNĂ PROTEJĂM
ROMÂNIA”
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Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton ADAA a fost
partener al concursului internațional
„Women in Data Science (WiDS) Datathon
Workshop”.
Este un concurs academic de anvergură
internațională în domeniul „data science”,
organizat de Think Thank 360 sub egida
Stanford University SUA. Echipele de
profesionisti din domeniu s-au întrecut în
proiecte care au avut ca tema schimbările
climatice. Concursul precede Conferința
mondială „Women in Data Science” (WiDS)
din data de 7 martie 2022

adaaromania.ro 7

5 FEBRUARIE

WOMEN IN DATA SCIENCE

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


La Conferința Belonging at Work, organizată
de The Diplomat-Bucharest a fost
prezentat, pe scurt, studiul ADAA care se
referă la importanța angajaților fericiti la
locul de munca și cum se construiește si
menține implicarea pe termen lung. Studiul
ADAA arată că principalii stimuli pentru a
crea o stare emoțională pozitivă sunt: stilul
de leadership, recompensele, oportunitățile
de dezvoltare, obligațiile pe care fiecare
angajat le are, reușita în carieră și nu în
ultimul rând, percepția asupra solidității
companiei.
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CONFERINȚA „BELONGING AT
WORK”

10 FEBRUARIE

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


Tehnologiile pot optimiza producția, pot reduce emisiile și deșeurile,
pot mari avantajele competitive și pot aduce noi produse și servicii
pe piața! Despre transformarea digitala a instituțiilor publice și
strategia privind datele, președintele ADAA, Andreea Negru , a
discutat în data de 24 februarie cu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Adrian Chesnoiu. Astfel au fost puse bazele unui parteneriat
eficient între autorități, mediul academic, actorii sociali economici și
experții independenți! Împreună construim un parteneriat pe termen
lung în vederea dezvoltării unei economii digitale.

adaaromania.ro 9

PARTENERIAT EFICIENT
CU MINISTERUL AGRICULTURII

ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

24 FEBRUARIE
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În contextul conflictului militar
dintre Rusia și Ucraina, Asociația
pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton ADAA
a făcut apel la solidaritate și
unitate pentru a ajuta poporul
ucrainean și refugiații care veneau
pe teritoriul României.

MARTIE
SOLIDARITATE PENTRU

UCRAINA

adaaromania.ro 10

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


Președintele ADAA, Andreea Negru,
a făcut parte din juriul Business
Review Awards, unde alături de alți
reprezentanți ai mediului de
business au desemnat câștigătorii
Galei Business Review Awards 2022
din 7 Martie! Procesul de jurizare a
fost unul laborios, bazat pe criterii
solide de departajare între
concurenți. Andreea Negru i-a oferit
lui  Constantin Sebeșanu premiul
„Executive of the Year”.

7 MARTIE
GALA „BUSINESS REVIEW

AWARD 2022”
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S-a discutat despre un nou model de
educație civică centrat pe dezvoltare
sustenabila și schimbări climatice în
cadrul evenimentului “Realism and
consistency in sustainable
Development” organizat de Grupul de
Presă MediaUno în parteneriat cu
ADAA. În cadrul dezbaterii am adus în
discuție importanța introducerii
studiului schimbărilor climatice ca
materie obligatorie în școli.

24 MARTIE

„MOVERS AND SHAKERS”
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Ediția a 7-a #futureofwork Working
Romania, cea mai importantă
conferință fizică dedicată industriei
de resurse umane din România.
Ediția aceasta se anunță una
extrem de interesantă, abordând
schimbările, provocările și
oportunitățile prin care piața forței
de muncă din România s-a
confruntat în ultimii ani, dar și
noutățile și trendurile care vor
marca industria HR în noua
realitate. ADAA a fost partener
strategic al evenimentului.

31 MARTIE

#FUTUREOFWORK
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31 MARTIE
CIRCULAR ECONOMY

CONFERENCE

Susținem conceptul de economie
circulară. În practică, asta
înseamnă reducerea la minim a
deșeurilor. Când un produs
ajunge la sfârșitul duratei sale de
viața, materialele din care este
făcut sunt păstrate în cadrul
economiei de câte ori este
posibil. Acestea pot fi folosite din
nou si din nou si din nou, creând
astfel o valoare suplimentară. Am
fost alături de The Diplomat
Bucharest în calitate de parteneri
ai evenimentului.

https://www.facebook.com/hashtag/futureofwork?__eep__=6&__cft__[0]=AZWGiGJLC2MyTexKZsb_rxUvnrbZ3syAl-kWJJHHPkuwloX8p-W4-osx1ah1hLVbar6tPGRLggj3za1sgY-haGwKrwP01RC_Ars_qjSzQcLNmtEZBnHH9nPjlZFBVXjfaMbJf3gyenXCmZDRiQTqNqx_SJOzb8OVieagxdvfeFOszrYgZW9wappeKJqbhT2C1K0&__tn__=*NK-R
https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


13 APRILIE

ANTREPRENORIAT FĂRĂ GEN 
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Președintele ADAA a participat în calitate
de speaker în cadrul evenimentului
Ziarului Bursa „Antreprenoriat fără gen”.
Grupul de presă BURSA a organizat a X-a
ediţie a conferinţei “Antreprenoriat fără
gen”, în data de 13 aprilie 2022. 
Președinta ADAA a susținut nevoia de
colaborare continuă între mediul de
afaceri autohton și reprezentanții
guvernamentali in vederea identificării
celor mai bune soluții de optimizare a
activității economice. 

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


28 APRILIE
PNRR - INSTRUMENT DE

DEZVOLTARE A ROMÂNIEI
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PNRR înseamnă modernizarea
României prin reforme și Finanțări
pe care țara noastră si le propune sa
le dezvolte prin acest program care
cuprinde transformari la nivel
economic, social, legislativ, ecologic
și politic pe termen lung, cu impact
asupra fiecarui roman.
Alături de profesionisti din toate
domeniile economiei, Președinta
ADAA a dezbătut pe larg potențialul
PNRR pentru dezvoltarea viitoare a
țării!

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


16 - 19 MAI
HIGH END CONGRESS OF
ECONOMIC DIPLOMACY
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Congresul de Diplomație
Economică derulat in perioada
16-19 mai - in Monaco a creat o
platformă unică pentru
cooperarea între sectorul public
și cel privat.
 Congresul a ofetit oportunitățile
de afaceri și a creat o
interacțiune completă și
complexa între toate țările
participante intr-o perioadă
încercată de turbulențe la nivel
macroeconomic in întreaga lume.

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


25 MAI

GALA „DOAMNE ÎN ENERGIE”
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Președintele Asociației pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton – ADAA, dna Andreea
Negru, a primit de la dl Gabriel
Andronache, președintele
Directoratului Transelectrica,
diploma de execelență ”pentru
implicarea în dezvoltarea spiritului
antreprenorial românesc”.
Antreprenoriatul trebuie promovat
ca alternativă serioasă pentru
cariera profesională clasică. Statul
român trebuie să promoveze
antreprenoriatul, educaţia
antreprenorială timpurie fiind vitală
pentru formarea aptitudinilor și a
comportamentului întreprinzător în
societatea românească. Stimularea
sectorului IMM nu ar trebui să se
axeze cu precădere pe măsuri de
sprijin financiar conjunctural care,
deși respectă reglementările în
domeniul concurenței, pot
introduce multă volatilitate în
condițiile de operare și în
anticiparea evoluțiilor din mediul de
afaceri. Mai benefică ar fi pentru
întreprinzători asigurarea unui
mediu de afaceri concurențial,
stabil și predictibil. 

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


1 IUNIE

PACTUL PENTRU FISCALITATE
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Pactul pentru Fiscalitate, lansat
inițial în 2014 și reluat pe 1 iunie de
către inițiatorii Adrian Măniuțiu,
Razvan Orasanu și Daniel Apostol iși
propune sa așeze România pe o
direcție principială coerentă și
corectă în ceea ce privește:
stabilitatea, simplificarea și
predictibilitatea legilor fiscale,
stimularea investițiilor,
îmbunătățirea procesului de
colectare și intoleranță absolută
față de evaziunea fiscală. 

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
https://www.facebook.com/orasanu.razvan?__cft__[0]=AZWQFXpfcnNcea6UF09vXCSTIcf-ANNzsYXpZfc9HHtrZiI_uI4h8vuGz0XslReZ971rWI0s2FVzUptPrBFr75JPtGw_FCfzhZNuEDkVYdm3t5DmB9E6sG_kEK2LRw0lwW3Kk5gBHMGkixxJ-gIh35Z-nLvrK3TnaR3WyAyELXnSuZTB2kdEqbneVTuek53DTnE&__tn__=-]K-R


8 IUNIE

DATA SCIENCE IN ENERGY
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Comisia pentru Industrii și Servicii, sub conducerea domnului Sandor
Bende, împreuna cu deputatul Oana Marciana Özmen, secretar al
Comisiei, alături de 360.org.ro și ADAA , și-au unit forțele și au conturat
prima ediție a evenimentului „Data Science In Energy", care a avut loc pe
8 iunie 2022, la Camera Deputaților .
Evenimenul tip dezbatere și-a propuns să avansese discuțiile despre
revoluția tehnologică din România, la intersecția dintre sectorul
energetic și „data science”, prin implementarea noilor metode de analiză
de date. A avut EARC (Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență) ca și
partener strategic, iar printre temele de discuție ale acestei ediții s-au
numărat subiecte de actualitate privind implementarea științei datelor
într-un domeniu de importantă strategică pentru România, într-un
context geopolitic dificil.

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
https://www.facebook.com/360.org.ro?__cft__[0]=AZXMgj_4NnK6yM65gNihgXFJEpq4oY7vt2j9Hlf8PtHFOkIS3eFaZNYR6_Mg6ik8S_tfi2M-8rOxCGRSmhgqRrSLZQbH9YfgiHq_iAq_FqubZhAR6MK9vo_294H9-z3yvrug8CrA7yKW_JS-N4aKcMCLqvlloRTXwx0INwl3Y5WSWMwXthEesxh5Z-ImU6m6DWs&__tn__=-]K-R


13 IULIE
25 DE ANI DE PARTENERIAT
STRATEGIC SUA-ROMÂNIA
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În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Statele Unite și România au lansat
Parteneriatul nostru Strategic. De atunci, am consolidat legăturile în
materie de apărare, energie și cooperare economică. România nu are un
prieten mai bun decât SUA și împărtășim angajamentul de a respinge
agresiunea Rusiei în regiune” -  Secretarul de Stat american Antony J.
Blinken. 
La invitația E.s. Andrei MURARU, Ambasada României în Statele Unite ale
Americii / Romanian Embassy to US, am participat la recepția “The U.S. –
Romania Trade and Business Partenership” (Parteneriatul comercial și
de afaceri americano-român).

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


13 IULIE
25 DE ANI DE PARTENERIAT
STRATEGIC SUA-ROMÂNIA
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Misiunea socio-economică, „Shaping the future 4 a better 2 morrow” a
fost organizată, în perioada 17 iunie – 2 iulie 2022, de Grupul de Presa
MediaUno în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, cu sprijinul
Ambasadei României din Washington și al consulatelor din Los Angeles,
New York și Las Vegas.
Scopul acestei misiuni a fost consolidarea relațiilor economice româno-
americane în sectoare de interes bilateral, pe teme concrete, cu impact
semnificativ asupra factorilor de decizie și companiilor direct implicate.

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


29 AUGUST
SMART TRANSFORNATION

FORUM 2022
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Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA a fost
partener al The Diplomat-Bucharest la Smart Transfornation Forum
2022.

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE


5 SEPTEMBRIE
PARTENERIAT FINANCIAL

INTELLIGENCE
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Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA a fost
partener al Financial Intelligence în cadrul Forumului Pietei de Capital.

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
https://www.facebook.com/financialintelligence.ro?__cft__[0]=AZXaMi5D5Wewip6qUJblCUO6ZqAxSsJ-ZwQXeZhw2HHhRQ0yOn0jFWtH-gap0YF0bzNBHSpqXIW9QQWhOnXppKKpkdW9_9SgUpm58lfyQ6e6eSqUZuYskwblPX_iNtIL9pALcN6QsbjNYnTIyCUHoglbBF-5TEWAAN5yXNz8o7BCmHs6AqN5XY0Y03REOeENZUI&__tn__=-]K-R


14 SEPTEMBRIE
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Ziarul News, cotidianul
antreprenorilor români, a semnat
cu Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton –
ADAA un parteneriat de sustinere
și promovare reciprocă a
antreprenorilor autohtoni și a
intereselor acestora. Parteneriatul
a venit ca o consecință firească a
dezvoltării mediului de afaceri
românesc, încurajând astfel
dezvoltarea de proiecte și afaceri
românești care au menirea să
conducă la o economie durabilă și
sustenabilă.

PARTENERIAT 
CU ZIARUL NEWS

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
https://adaaromania.ro/contact/


14 SEPTEMBRIE
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Președinta Asociației pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA, Andreea Negru, a
primit în cadrul Galei
Clubantreprenor.ro „Premiul
pentru contribuția la promovarea
antreprenorilor și la expansiunea
internațională a acestora”

GALA
CLUBANTREPRENOR.RO

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/


6 OCTOMBRIE
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Președinta Asociației pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA, Andreea Negru, a
participat la Consiliul Național al
Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România, unde a fost
lansată „Carta Albă a IMM-urilor
din România”, ediția a 20-a.

CONSILIUL NAȚIONAL AL
ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE

MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/


12 OCTOMBRIE
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Fiecare dintre noi poate schimba
România prin puterea exemplului
pe care îl oferă in familie, la locul
de munca, în comunitatea locală și
în societate. Premiul primit în
cadrul Galei „Femei care schimba
România”, organizată de Piaţa
Financiară , de către in Președinta
Asociației pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton
ADAA, ne onorează și ne dă
speranța că România se poate
schimba odată cu noi, cei care
credem și sustinem prin faptele
noastre, o lume mai bună. Fiecare
suntem modele pentru tinerii
antreprenori, mentori și exemple
incontestabile că femeile pot
excela într-o lume plină de clișee,
pot schimba percepții și
mentalități privind rolul și locul
femeii in business.

GALA „FEMEI CARE
SCHIMBĂ ROMÂNIA”

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/


3 NOIEMBRIE
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Topul Național al Firmelor Private
din România este un eveniment de
referință pentru IMM-uri și
coloana vertebrală a economiei
naționale. Asociația pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA a oferit un premiul
special în cadrul Topului National
al Firmelor Private din România-
TOP 2022. A fost o seară magică
care a pus în valoare succesul și a
aplaudat performanța și pasiunea
pentru o construcție durabilă a
economiei românești.

TOPUL NAȚIONAL AL FIRMELOR
PRIVATE DIN ROMÂNIA

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
https://www.facebook.com/ADAARomania?__cft__[0]=AZVT8ge_fv6_TcPZt2IIQrpsWW9DhbY4WN7P1x7TeYVSbbWY_OeL6sjWhATsuOH83dHH5b8PesHgnN3GWO7ymhVcXI0z3uye0XFhYCxGxWHuRTH5Q-DK54Rg8RprzqUpFEtpM6eiG-BlaG6SvNkVKsX4EDquidFVos2xQGu4ez_v51OTuk4FV6BM2mWIUAFo5yjmo8mwthv4Zt3f9BGS-8Zo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/events/417303657231063/?__cft__[0]=AZVT8ge_fv6_TcPZt2IIQrpsWW9DhbY4WN7P1x7TeYVSbbWY_OeL6sjWhATsuOH83dHH5b8PesHgnN3GWO7ymhVcXI0z3uye0XFhYCxGxWHuRTH5Q-DK54Rg8RprzqUpFEtpM6eiG-BlaG6SvNkVKsX4EDquidFVos2xQGu4ez_v51OTuk4FV6BM2mWIUAFo5yjmo8mwthv4Zt3f9BGS-8Zo&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/417303657231063/?__cft__[0]=AZVT8ge_fv6_TcPZt2IIQrpsWW9DhbY4WN7P1x7TeYVSbbWY_OeL6sjWhATsuOH83dHH5b8PesHgnN3GWO7ymhVcXI0z3uye0XFhYCxGxWHuRTH5Q-DK54Rg8RprzqUpFEtpM6eiG-BlaG6SvNkVKsX4EDquidFVos2xQGu4ez_v51OTuk4FV6BM2mWIUAFo5yjmo8mwthv4Zt3f9BGS-8Zo&__tn__=-UK-R
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Ziarul News în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton ADAA a premiat excelență în Business pe
data de 9 Noiembrie la Palatul Parlamentului.
Ne-am propus să susținem antreprenorii români și să participăm activ
alături de factorii de decizie la identificarea soluțiilor necesare unei
dezvoltări eficiente și cu impact direct asupra comunității de business.

FUTURE ECONOMY GALA

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
http://www.ziarulnews.ro/
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Susţinerea antreprenoriatului autohton şi egalitatea de gen au fost
subiectele de bază ale invitaţilor prezenţi la Gala Future Economy,
organizată miercuri de Ziarul News, în partenereiat cu Asociaţia pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA).
„M-am alăturat acestui demers cu Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton ADAA pentru că am constatat că cele două
entități au preocupări comune: susținerea și promovarea
antreprenorilor și participarea alături de factorii de decizie la
identificarea de soluții viabile pentru o dezvoltare economică durabilă,
cu impact direct asupra comunităților de afaceri și a societății în
ansamblulul său. În urmă cu 10 ani, am înfiintat ADAA ca o nevoie
stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o platformă de
comunicare şi promovare a modelelor de bună practică", a precizat
Andreea Negru, Președinte ADAA.

FUTURE ECONOMY GALA

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
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Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton
ADAA a fost partenerul
evenimentului „Power&Energy
Tech Conference Vision 2050-
PETECH 2022”.

PETECH 2022

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
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Gala Ziarului Bursa a adus împreună
antreprenori și oficialități, oameni
care contribuie la construcția unei
Romanii sustenabile!
Presedintele Asociația pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA a oferit premiul
pentru sustenabilitate companiilor
BRD Groupe Societe Generale și
Nestlé România.

GALA BURSA

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
http://www.ziarulnews.ro/
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Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton ADAA a
încheiat un parteneriat durabil, de
susținere reciprocă cu InvesTenrgy.

GALA INVESTENERGY

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
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Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton
ADAA a fost partenerul summit-
ului din Turcia.

INTERNATIONAL SUMMIT ON
DISABILITY RIGHTS

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/
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Activitatea Asociația pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
Autohton ADAA a fost apreciata
și premiata cu Premiul de
Excelenta de către US Institute of
Diplomacy and Human Rights
pentru activitatea din ultimii 10
ani in România și pentru
parteneriatul de cooperare și
susținere reciproca între cele
doua entități!

INTERNATIONAL SUMMIT ON
DISABILITY RIGHTS

https://adaaromania.ro/?fbclid=IwAR3ic7hCAWUNTfTeAu2lGC1_FuMubfiDFauPTCo4oZzddnmj4LMEXENbcsE
http://www.ziarulnews.ro/


Misiunea noastră este să promovăm rolul și
importanța antreprenorului pentru

dezvoltarea durabilă a economiei românești
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