
Finmedia, cu sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor, 
organizează cea de-a XIX-a ediţie a Forumului Bancar Român, 
eveniment de tradiţie pentru întreaga comunitate financiar-bancară, 

ce se va desfăşura în data de 16 noiembrie 2016, 
la hotel Ramada North, sala Diamond.

Pieţele financiare, în general, şi sistemele bancare, în particular, traversează o perioadă 
complicată. Şi nu vorbim aici de sistemul bancar românesc, pentru că veştile mai puţin 
bune şi cuvinte precum Restructurare, Recapitalizare, Pierderi, Tăieri de costuri sau 
Disponibilizări se aud prin toate colţurile planetei - din îndepărtata Japonia până în SUA, 
via Europa. Deutsche Bank şi ING ţin capul de afiş al presei de pe întreg mapamondul.

FinMedia şi Piaţa Financiară, care monitorizează şi reflectă de peste două decenii 
aceste domenii interesante de activitate, îşi propun să pună pe tapet starea actuală a 
sistemelor financiare într-un Forum de înaltă ţinută. Vom insista cu o punctare ţintită pe 
sistemul bancar local, adunând laolaltă personalităţile care, printr-un brainstorming de 
calitate, pot găsi formula salvatoare pentru păstrarea sănătăţii acestuia şi imunizarea sa. 
Aceasta întrucât viruşi din mediul electoral şi nu numai dau atacuri concertate pentru 
slăbirea şi decredibilizarea băncilor, de la cea centrală până la cele comerciale.

Printre numele de marcă din bankingul românesc şi nu numai, ce vor fi invitate să 
contribuie la reuşita tradiţionbalului nostru eveniment se numără  Eugen Rădulescu, 
Director,  Direcția Stabilitate Financiară, BNR, Sergiu Manea, CEO BCR, Omer 
Tetik, CEO Banca Transilvania, Sergiu Oprescu, preşedintele ARB şi al Alpha 
Bank, Steven van Groningen, CEO Raiffeisen Bank, Cătălin Pârvu, director 
general Piraeus Bank, Bogdan Neacşu, vicepreşedinte Garanti Bank, Didier Colin, 
Director General Adjunct, BRD, Şerban Toader, senior partner KPMG, Janos 
Hoos, Chief Consulting Officer, Appello, Adrian Bulboacă, Managing Partner, 
Bulboacă și Asociații.



AGENDA EVENIMENT

8.30 - 9.15 Înregistrarea participanţilor si welcome coffee

9.15 - 11.30 SESIUNEA I  

BĂNCILE LA SFÂRŞIT DE DECENIU
Moderator:  Şerban Toader, senior partner KPMG

− Băncile comerciale - performanţe şi restanţe
− Apetitul la risc, frica de creditare şi consecinţele acesteia
− Retail versus corporate, cosolidare versus specializare – de ce parte atârnă 

balanţa?
− Pot supravieţui băncile numai din comisioane?
− Problematica transpunerii reglementărilor comunitare: nocivitatea 

exagerărilor
− Urmările reglementărilor legislative făcute sub impulsul populismului 

electoral
− Cresc cerinţele de capital: mai sunt dispuşi acţionarii să investească în 

actualul context?
− Protecţia consumatorului şi educaţia financiară a acestuia

11.30 - 12.00 - Pauză de cafea

12,00 - 12,20 - Interviu cu Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere 
din cadrul Băncii Naționale a României

11.45 -  14.30  SESIUNEA II
 
FUTURE BANKING : DIGITALIZARE ŞI ROBOTIZARE

− Banking clasic versus digitalizare: cât prind canalele alternative la publicul 
românesc

− Digitalizarea: ce fac băncile, ce vor clienţii
− Robotizarea:  noul trend în relaţia cu clientul
− Ce oferă băncile clienţilor persoane juridice pentru a le economisi timpul şi 

banii
− Cum ne adaptăm la cerinţele europene 
− Relaţia banking-fintech: concurenţă sau colaborare
− Sitemele de plăţi şi transfer bancar, în pragul unei revoluţii
− Digitalizare versus reglementare: pericolele cibernetice

14.30 Prânz oferit în American Lounge


