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Considerată că va revoluționa internetul, tehnologia blockchain 
este inovația care asigură libertatea de acțiune și permite efectuarea de 
tranzacții sigure fără a fi nevoie apelarea la agenți externi, lăsând 
intermediarii sa aparțină de domeniul trecutului.  

Accelerarea schimbării pentru adoptarea noilor tehnologii 
blockchain are un impact major intr-o varietate de domenii: asigurări, 
energie, logistică și transporturi internaționale, imobiliare, institute 
bancare, turism, sănătate și industria farmaceutică, agricultură, etc.  

În loc de medierea realizată de o autoritate centrală, blockchain își 
propune să stabilească relații directe între diferiți participanți pe piață. 

Care sunt sectoarele în care tehnologia blockchain are 
aplicabilitate? Cum ne influențează această tehnologie afacerea și care 
sunt oportunitățile pe care această tehnologie le oferă? 

• Investitori privați și companii 
• Angajații din domeniul previzionării (foresight) 
• Specialiști IT 
• Institute bancare, firme de asigurări 
• Companii multinaționale, IMM-uri, Start Up-uri 
• Studenți, cei pasionați de domeniu 

USH PRO BUSINESS, CTT Pro Transfer și LEICHMANN WEIFERT GROUP ROMANIA 
vă invită să participați la evenimentul 

”TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN ȘI APLICAȚIILE EI,  
FEREASTRA NECUNOSCUTĂ CĂTRE O PIAȚĂ DE CAPITAL DE 100 MILIARDE DE 

DOLARI” 
- 7 iulie 2017, București - 

• Ce este tehnologia Blockchain și care sunt 
aplicațiile ei 

• Monedele virtuale și tehnologia Blockchain 
• Aplicațiile în turism ale tehnologiei Blockchain 
• Domenii în care se aplică tehnologia Blockchain 
• Cum să investim? 

 

 Bank of England 
explorează posibilitatea 
introducerii unei monede 
numite RsCoin, asupra 
căreia să aibă control 
complet și care să elimine 
necesitatea băncilor 
comerciale, clienții urmând 
să își deconteze tranzacțiile 
direct cu băncile centrale. 
 
 Amazon pregătește 

includerea blockchain în 
mașinăria uriașă suita de 
aplicații AWS, exact cu 
scopul ”to disrupt financial 
services” 

   42 de banci 
comerciale mari ale lumii 
au format anul trecut un 
consorțiu R3, de 
dezvoltare și cercetare 
blockchain. Printre ele JP 
Morgan, Bank of 
America, Société 
Générale UBS, HSBC, 
Deutsch Bank, Unicredit, 
ING, RBS, s.a. 

 

 

 



SPEAKERI 

UNDE ȘI CÂND VA AVEA LOC? 

CÂT COSTĂ? 

 

 

MODALITATE DE PLATĂ 

CUM TE INSCRII ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 Lei/participant* 

* Cadrele didactice și studenții Universității Spiru Haret  pot participa la eveniment cu titlu gratuit 

 

Detalii bancare pentru efectuarea plății :  
 

❖ Beneficiar :  UNIVERSITATEA SPIRU HARET  
           CIF 14871616 
           Adresa: Str. Ion Ghica nr 13, Sector 3, București 
           Cont bancar: RO86 RZBR 0000 0600 1921 0665 
           Banca Raiffeisen Bank- Suc Victoria 
Notă: 

❖ Pe ordinul de plată se va menționa : Taxă participare seminar “Tehnologia Blockchain și aplicațiile ei”- 7 Iulie 
2017  

❖ Factura va fi emisă după primirea formularului de înregistrare. Plata se va efectua înainte de eveniment, în  baza 
facturii primite din partea organizatorului de eveniment 

• Dreptul de participare poate fi transferat către altă persoană fără costuri suplimentare 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Dr. Costin Lianu, Director General USH PRO BUSINESS     
Doctor în economie, expert în internaționalizare, ecosisteme de inovare, specializare inteligentă și 
clustere. 
Cadru didactic universitar - Profesor asociat din cadrul programului MBA, catedra UNESCO, 
Universitatea București – “Strategii de branding și internaționalizare”. 
 

 

 

Înscrierile se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi   atașament) și 
trimiterea lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro  

 Data limită de înscriere : 6 iulie 2017 

 Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa office@ushprobusiness.ro  sau la telefon 
021-650.00.14 /021-794.35.18 
 

La sediul USH Pro Business Center, Str. Nicolae Iorga Nr. 34-36, etaj 1, sector 1, București, (fosta Ambasada a 
Canadei / Piața Romană), în data de 7 iulie 2017, începând cu ora 09.30 
 

Stefan Ionescu, Managing Partner, LEICHMANN WEIFERT GROUP Romania  
Partener LEW.RO. Expert platforme online, BigData, Startup-uri, piețe de capital, managementul 
riscului, investiții și cercetare. 
Trainer piețe de capital, abilități soft și IT. 

 
 

 

Jamil Benabdallah - Director DÉTENTE CONULTANTS 
Expert în servicii de consultanță și realizarea de strategii de dezvoltare pentru principalele autorități 
publice centrale și locale din România. Expert pentru Banca Mondială și Comisia Europeană, 
recunoscut pentru abordarea disruptivă a acesteia în marketingul turistic și dezvoltarea teritorială și 
pentru prioritizarea soluțiilor digitale în vederea sporirii mobilității și experienței turiștilor și a 
cetățenilor. 
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