
 

 

 

 

Forumul Economic Român, a cărui primă ediţie a avut loc în 18 şi 19 octombrie 2018, a reprezentat o 
premieră şi un moment unic pe piaţa de evenimente din România, aratând că România prin poziţia sa 
strategică poate juca un rol important în viaţa economică şi socială a Europei şi nu numai.   

Finmedia a construit un eveniment, care a servit ca platformă de discuţii pe problemele-cheie şi de 
mare actualitate ale economiei româneşti şi regionale, cum ar fi integrarea regională, creşterea 
investiţiilor, dezvoltarea de noi sectoare industriale şi tehnologice, ca şi rolul provocărilor 
schimbărilor globale asupra României.  

Odată cu organizarea celei de a treia ediții a Forumului Economic Român anul acesta, în data de 12 
noiembrie 2020, hotel Ramada North București, Finmedia şi revista “Piaţa Financiară” îşi propun să 
evidenţieze capacitatea României de a juca un rol regional important şi activ, de a evidenția și a 
exemplifica concret modul în care domeniile economice cheie ale țării au funcționat pe parcursul 
unui an dificil datorat pandemiei, dar și modul în care va arăta anul 2021 din punct de vedere 
economic. 

Bucurându-se de o participare importantă a unor vorbitori de excepție, dar și a unor companii lider 
de piață,  a treia ediție a Forumului Economic va reuni participanţi din comunitatea de business, şefi 
ai unor importante companii prezente în România, oficiali, miniştri, experţi, consultanţi, jurnalişti. 
Evenimentele de la Forum se vor desfăşura sub forma de sesiuni, de paneluri şi dialoguri de business. 
Companiile româneşti prezente vor avea oportunitatea de a interacţiona cu reprezentanţi ai 
instituţiilor publice, miniştri, cu oameni de afaceri români şi străini. Vă invităm să veniţi alături de noi 
şi împreună să contribuim cât mai mult la atingerea ţintelor către care trebuie să se îndrepte 
România pe termen mediu şi lung şi la redefinirea rolului său de jucător regional. 

 

 

 



AGENDA 

09.30– 10.00 – Înregistrarea participanților și Welcome Coffee 
 

 

10.30– 12.00 – Panel Business și Finanțare 
 

Keynote Address: Sebastian Burduja, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

Keynote Address: Dragoș Preda, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 

și Comunicațiilor 

Teme de discuție: 

- Smart City – poziția în care se află România în prezent și unde ne dorim să ajungem 

- Afacerile, între tradițional și digital, tendințele transformării digitale in Romania 

- Instituțiile financiare și rolul lor complex în susținerea economiei reale 

- Care sunt industriile cu adevărat potențial de creștere în actualul context 

- Cum poate România accelera exporturile? 

- Transformările de pe piața muncii aduse de pandemia coronavirus 

- Impactul fiscalității asupra mediului de business 

Modeartor: Șerban Toader, Consultant Independent 

Companii și speakeri : Mihaela Mitroi, Partner, EY Romania, Blue Air, Libra Internet Bank, CEC Bank, BRD – 
GSG, DAAS Romania, FNGC IMM, Chimcomplex 

12.30 – 12.45– Pauză de cafea 
 

12.45 – 14.45 – Panel Energie -  Cum se organizează România pentru a atinge ambițioasele proiecte 

pe termen scurt, mediu și lung 
 

Keynote Address: Dan Drăgan, Secretar de Stat Ministerul Energiei și Mediului de Afeceri 

Teme de discuție și speakeri invitați: 

- Proiecte concrete ale Romgaz în contextul strategiei naționale 

Mihaela Toader, Director, Direcția Strategie, Relații Internaționale și Fonduri Europene, Romgaz 

- Decarbonarea, reorganizarea, tranziția de la cărbune la gaz 

Lăcrămioara Diaconu Pintea, Membru al Directoratului, CE Oltenia 

- Cogenerarea, termoficarea – provocările de azi și mâine 

Claudiu Crețu, Administrator Special, ELCEN 

- Mixul de combustibil, coparticipări la alte proiecte, planul de investiții al companiei 

Cosmin Ghiță, Director General, SN Nuclearelectrica 



- Cum va arăta compania în 2030 – coparticipări la alte proiecte și mixul de combustibil 

Bogdan Badea, Președinte Directorat, Hidroelectrica  

- Cum se coordonează proiectele de transport și distribuție cu proiectele de producere a energiei  

Corina Popescu, CEO, Electrica 

- Cum se vede din perspectiva unei corporații planul strategic de dezvoltare din domeniul energiei 

Carmencita Constantin, Country Service Leader, GE Power 

- Proiecte SAPE pe termen mediu și lung 

Bogdan Stănescu, Președinte Directorat, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie 

 

14.45 – 15.15– Networking Lunch 
 

15.15 – 17.00 – Panel Construcții – Cum menținem creșterea avută de domeniul construcțiilor și în 

anul 2021? 
 

Keynote Address: Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

Teme de discuție: 

- Construcțiile – motorul de creștere al economiei în anul 2020 

- Cum va arăta sfârșitul anului din punct de vedere creștere PIB generată de construcții 

- Ce previziuni sunt pentru anul 2021 în ceea ce privește gradul de ocupare al spațiilor de birouri. Ar 
putea aduce anul 2021 o criză majoră a spațiilor de birouri? 

- Cum a afectat conceptul de work from home piața rezidențială vs piața de birouri 

- În ce vor investi dezvoltatorii anul viitor?  

- Cum a evoluat în acest an piața materialelor de construcții și ce previziuni sunt pentru anul 
următor? 

Speakeri invitați: Cristian Erbașu, Director General, SC Construcții Erbașu, Adriana Iftime, Director General, 

FPSC, Mihai Rohan, Președinte, CIROM, Constantin Irinel Gheoghe, Owner, SIPEX, Teraplast, firme de 

construcții, mari dezvoltatori și investitori 

 

17.00 – Închiderea evenimentului 


