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Consecvente demersurilor din ultimele două decenii, Finmedia şi piaţa Financiară organizează, în data de 2 martie 2016, Hotel ramada
parc, sala terra, un eveniment devenit deja tradiţional: anul Financiar Bancar 2016. Cu acest prilej, ne propunem să trecem în revistă
realităţile momentului traversat de România şi să anticipăm evoluţiile ce vor urma până la finele anului, într-un context destul de
tumultuos, cu multe incertitudini.
Printre speakeri se vor număra reprezentanţi ai BNR, ASF, Parlamentului, analişti economici, bancheri, specialişti în investment dar şi
în asigurări, companii de consultanţă, reprezentanţi ai mediului de afaceri.

evenimentul va Încerca să răspundă următoarelor ÎntreBări:
 Sistemul bancar sub presiunea potenţialelor schimbări legislative: darea în plată
 Necesitatea consolidării sistemului bancar – noile cerinţe de capital, adevărate provocări 
 Cum vor face faţă băncile româneşti evaluării AQR?
 Încrederea, activul bancar cel mai de preţ: cum se poate reface relaţia bancă-client?
 Leasingul, instrument financiar ce bancarizează o importantă parte a populaţiei
 Va reuşi sectorul asigurărilor să treacă peste problemele acutizate în 2015?
 Va reuşi piaţa de capital să iasă din vria suratelor internaţionale?
 Cum transferăm excesul de lichiditate în economia reală?
 Revoluţia digitală, un trend ce capătă tot mai mulţi adepţi

Director Eveniment: adrian alexandru                Tel: +40 21 319.74.97 E-mail: aalexandru@finmedia.ro
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agendă eveniment
09:00 - 09:30 Welcome coFFee și Înregistrarea participanţilor

09:30 - 10:30 descHiderea evenimentului

moderator: norel moise, Redactor Şef, Piața Financiară

Speakeri:

eugen rădulescu, Director, Direcția Stabilitate Financiară, Banca Națională a României

mircea ursacHe, Vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară

radu grațian gHețea, Președinte, CEC Bank

sergiu oprescu, Președintele Consiliului Director, Asociația Română a Băncilor

Felix daniliuc, Președinte, Asociația Societăților Financiare - ALB România

10:30-10:45 pauză de caFea

10:45 - 13:00 masă rotundă

moderator: george muciBaBici, Președinte, Deloitte Romania

Speakeri:

Bogdan neacşu, Director General Adjunct, Garanti Bank

emil Bituleanu, Director General, Libra Internet Bank

Bogdan pleşuvescu, Director Executiv, Banca Transilvania

av. adrian BulBoacă, Managing Partner, Bulboacă și Asociații SCA

Florin dănescu, Preşedinte Executiv, Asociaţia Română a Băncilor

13:15 prânz

2 martie 2016, Hotel ramada parc, sala terra, Bucureşti

cu sprijinul


