


Puține tehnologii pot avea un impact atât de

transformator asupra societății precum blockchain-ul și

cryptomonedele. Acestea se află încă în stadiul de

emergență și cea mai mare parte din aceast potențial nu

este încă împlinită.

Pentru o dezvoltare sustenabilă este nevoie atât de

competiție cinstită, bazată pe inovații și bune practici, cât

și de colaborare care țintește beneficii pe termen lung. O

abordare sistemică, prin care diverși stakeholderi se pun

la aceeași masă pentru a schița direcții, metrici și scopuri

comune, crește șansele unei dezvoltări durabile.

Pentru a crea un ecosistem cryptoeconomic sanătos

este nevoie de optimizarea părților componente, dar mai

ales este nevoie de o relație mutual benefică între părțile

implicate. Astfel, o structură care adună sub aceeași

umbrelă utilizatori, dezvoltatori, antreprenori și actori

economici, sociali, culturali și politici, este de dorit.

Asociația Română de Blockchain și Cryptomonedă își

asumă să lucreze în această direcție.
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Viziunea noastră este de a sprijini coagularea diverșilor

stakeholderi, precum antrenori, dezvoltatori, investitori

sau variați profesioniști, pentru a crea o voce unitară și

coerentă care poate ghida dezvoltarea spațiului

cryptoeconomic românesc. 

Viziune

Asociația Română de Blockchain și Cryptomonedă are

misiunea de a susține dezvoltarea sustenabilă a

cryptoeconomiei în România. Fundamentul misiunii

noastre este educația financiară și tehnologică, deasupra

cărora construim un ecosistem sănătos care să sprijine

dezvoltarea, expansiunea și protecția relațiilor

tehnologice, economice, sociale, culturale și politice

dintre indivizi. 

Misiune

Valori și principii
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Sustenabilitate Abordare Sistemică

A R
B C



Spațiul cryptoeconomic suferă de o reputație proastă
datorită nenumăratelor înșelăciuni petrecute.

Transparența este singura modalitate prin care se poate

schimba această percepție, de aceea punem această
valoare pe primul loc și cerem acest comportament de la

toți colaboratorii noștri.

Transparență

Deoarece vom lucra cu un număr mare de stakeholderi,

dintre care unii pot fi în competiție directă, ne asumăm

un comportament echidistant pentru a nu favoriza niciun

partener.

Echidinstanță

Câștigurile pe termen scurt sunt mult mai puțin
importante decât sănătatea ecosistemului pe termen

mediu și lung. Deciziile noastre se vor baza pe beneficiile

aduse în timp și lucrăm pentru a construi structuri

durabile.

Sustenabilitate

Spațiul cryptoeconomic reprezintă mai mult decat simpla

însumare a părților componente. Sănătatea acestuia

depinde de relația dintre aceste componente și de aceea,

ne-am propus o abordare sistemică prin care să facilităm

o relaționare sănătoasă între stakeholderi.

Abordare Sistemică
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Asocierea imaginii de business cu materialele

noastre educative, (animații, infografice, interviuri și

cursuri gratuite);

Acces la o rețea de specialiști pe diferite aspecte

cryptoeconomice;

Consiliere și reprezentare juridică, după caz, în fața
diverselor instituții publice centrale și locale, entități
private, precum și în fața instanțelor de judecată, în

caz de litigii; 

1 - 2 interviuri pe an despre proiectele private ale

membrilor;

Promovare la evenimente organizate de asociația
Asociație;

O posibilitatea de expunere mai largă, în funcție de

sponsorizări și contribuțiile partenerilor;

Facilități evaluare pentru proiecte asociate;

Drept de vot pe proiecte comune și publice;

Membri Persoane Juridice și alți Profesioniști

Access gratuit la elemente educaționale avansate și

bune practici;

Consiliere și reprezentare juridică după caz;

Reduceri la evenimente și servicii;

Drept de vot pe proiecte comune și publice;

Membri Persoane Fizice



Incubator de proiecte;

Cercetare, comunicare și dezvoltare de soluții crypto;

Facilitarea accesului la principalele tehnologii din

acest domeniu;

Tehnologice

Obiectivele Asociației

Militare în procesul de reglementare juridică a

spațiului crypto;

Demersuri în crearea unei fiscalizări multilateral

benefică;

Crearea unor bune practici de business;

Transparenta tranzacțiilor;

Plata de taxe și impozite în crypto;

Crearea de soluții de colaborare a băncilor și

instituțiilor financiar-bancare cu spațiul

cryptoeconomic;

Economice

Cercetare și elaborare de lucrări științifice și articole

de specialitate; 

Coordonarea pasionaților de tehnologie și

deținătorilor de cryptomonede din domeniul crypto

prin facilitarea relațiilor dintre comunitate, business și

sfera politică;

Consultanță juridică gratuită pentru membri;

Social - Educaționale



Organizarea de conferințe;

Organizarea de festivaluri și târguri de prezentări

produse, servicii și inovații tehnologice și crypto. 

Organizarea de evenimente cu specific crypto

(concerte cu plata în cryptomnede și alte asemenea)

Crearea de galerii virtuale de NFT-uri;

Târg virtual de cărți; 
Crearea unui crypto talk show;

Conservarea patrimoniului cultural sub forma de NFT-

uri;

Culturale

Lobby politic în Parlamentul României, în Guvern și

instituții conexe;

Propuneri de legi;

Consolidarea democrației prin blockchain;

Sprijinirea administrației publice centrale și locale;

Politice

Reprezentare juridică gratuită în fața entităților

publice și private, precum și în fața instanțelor de

judecată;

Oferirea de știri și informații despre noutăți
tehnologice și cryptofinanciare; 

Facilitare de campanii CSR;

Facilitare crowdfunding proiecte noi;



Educatie

Primul proiect pe care ne propunem sa-l realizam 

pentru comunitatea crypto din România este un 

curs numit ,,Introducere în BlockChain si Cryptomonede”. 

Acest curs se adresează tuturor persoanelor pasionate de 

Blockchain și cryptomonede dar în special persoanelor 

care interactioneaza pentru prima data cu acest domeniu. 

Încheiere

Abordarea sistemică este clădită pe un grad ridicat de 

colaborare între cei care au scopuri similare. Singuri nu 

putem construi nicio schimbare profundă, de aceea 

rămânem deschiși către parteneri, idei și proiecte noi. 

Așteptăm cu drag orice gând, idee sau propunere la 

contact@arbcrypto.ro




