FinMedia şi Piaţa Financiară vin în debutul anului curent cu o conferinţă menită să creioneze trendurile din pieţele
financiare în cadrul tradiţionalului eveniment ANUL FINANCIAR BANCAR 2020. Evenimentul va avea loc în data
de 26 februarie la hotelul Ramada North, sala Diamond.
Evenimentul va fi construit în jurul unei mese rotunde de dezbateri interactive, bucurându-se de participarea unor
nume sonore ale bankingului românesc din ultimii 30 de ani, mai exact reprezentanţi ai şcolilor de banking, mai noi sau
mai vechi, consultanți și analiști financiari, avocați.

9.30 – 10.00

Agenda evenimentului
Înregistrarea participanților și welcome coffee

10.00 – 12.30

Masă rotundă

Bancherii începutului, bancherii momentului, bancherii viitorului
l Bankingul de ieri şi de azi: ce s-a schimbat şi ce s-a păstrat
l Cum a evoluat şcoala de banking românească
l Care a fost evoluția sistemului bancar românesc și cum și-a jucat rolul strategic în economia de piață în ultimii
30 de ani
l Piața cardurilor în România: evoluția plăților și tehnologiilor, poziția României în regiune. De la extinderea
rețelei de acceptare la explozia plăților mobile.
l Internaționalizarea bankingului românesc – ce a preluat și ce a dat – modele de urmat, respectiv eșecuri de evitat
l Ce lecţii au învăţat bancherii pentru a contracara efectele unei noi crize
l Cum poate fi marcat aportul sistemului bancar local la restructurarea și adaptarea economiei țării la piața
concurențială
l Cum se vede viitorul bankingului din România?
Moderator: Florin Dănescu, Președinte Executiv, ARB
Speakeri: Emil Bituleanu, Director General, Libra Internet Bank, Petre Bunescu, Membru al CA, BRD – GSG,
Ramona Ivan, Director, Direcția Relații cu Instituții Naționale și Internaționale, CEC Bank, Cătălin Crețu, Director
General pentru România, Croația, Slovenia, Malta, Visa, Iosif Pop, Radu Grațian Ghețea, Președinte CA, Libra
Internet Bank, Cătălin Pârvu, Robert Rekkers, Director General, Agricover Credit IFN, Marinel Burduja, Mihail
Iovu, Dimitrios Goranitis, Partener, Servicii de risc și reglementare, Deloitte Romania, Andrei Nagy, Co-Founder,
AlphaBlock
12.30 – 13.00

Keynote Speaker - Nicolae Cinteză, Director Direcția Supraveghere, Banca Națională a României

13.00

Masă de prânz
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