
GALA 
BANCHERI  
DE TOP

Aşa cum vam obişnuit în fiecare an, trustul de presă Finmedia are plăcerea să vă invite la o nouă 
ediţie a Galei Bancheri de Top, eveniment ce va avea loc pe 22 iunie 2022, la Hotel Ramada North, 
sala Diamond, orele 10.30. 

În cadrul evenimentului vor fi premiate performanţele aferente anului 2021  ale celor  mai  
importanţi  jucători  care  dictează  tendinţele şi modelează  piaţa financiarbancară din România. 

Premiile “Bancheri de Top” sunt acordate pe criterii cantitative (active, profit, depozite, credite, 
etc.), criterii de dinamică (structurate pe paliere ale volumului de active, pentru a asigura 
acurateţe în comparabilitate) şi criterii de eficienţă (ROA, ROE, etc).  

Festivitatea de premiere va fi precedată de o masă rotundă, cu titlul „Bankingul între pandemie 
și tensiunile geopolitice” ce va reuni importanți jucători din sistemul financiarbancar. Nu vor lipsi 
din discuțiile cu reputați bancheri problematica dinamicii creditării și a potențialei creșteri a 
neperformanței, în contextul inflației persistente combătute prin scumpirea creditului. Gala se va 
încheia cu un cocktail, un excelent prilej de networking cu cei mai de seamă reprezentanţi ai 
sistemului financiarbancar din România.

www.finmedia.ro 

10.15 – 10.30 – Primirea invitaților și welcome coffee 

1030 –12.00 – Masă rotundă 
Bankingul între pandemie și tensiunile geopolitice 
Moderator: George Mucibabici, Președinte Deloitte România 
Keynote Speaker: Lara Tassan Zanin, Head of the EIB Group 
Office in Romania 
Speakeri: 
Philippe Thibaud, Director General Adjunct, BRD GSG 
Cristian Mustață, Director Executiv Adjunct, Direcția Distribuție 
Retail, BCR 
CristianAlexandru Nae, Director General Adjunct, TechVentures 

l Concilierea necesității accelerării creditării cu imperativul 

păstrării unor portofolii curate 

l Unde se oprește creșterea ratelor dobânzilor: care e noua 

normalitate în ceea ce privește costul banilor 

l Noile frontiere ale digitalizării serviciilor bancare 

12.00 12.45 – Festivitatea de decernare a premiilor  

12.45 – Networking Cocktail 

CATEGORII DE PREMII 
BANCHERI DE TOP 

Dinamică active; 
Dinamică profit; 

Dinamică economii trase; 
Dinamică credite acordate; 
Rentabilitate active (ROA); 

Rentabilitatea capitalurilor (ROE); 
Credite/depozite; 

Solvabilitate 
Comunicare cu cititorii

BUCUREŞTI   22 IUNIE 2022 

 RAMADA NORTH, SALA DIAMOND  

EDIŢIA A  XV-A
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