
10.00 – 10.30 PRIMIREA INVITAțILOR ȘI WELCOME COFFEE 

10.30 – 11.30 KEYNOTE ADDRESS SESSION 
Moderatori: 

Constantin Rudnițchi, Jurnalist 

Mihai Săndoiu, Director General, Finmedia 

Keynote speakers: 

Dana DIMA (DEMETRIAN), Vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking, Membru al Comitetului Executiv 

Lara TASSAN ZANIN, Director - BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIțII 

Alexandra SMEDOIU, Președinte CFA România, Partener servicii fiscale, Deloitte România 

Felix PĂTRĂȘCANU, Președinte, FAN Courier 

Dragoș ANASTASIU, CEO, Eurolines Romania 

11.30 – 13.00 DECERNAREA PREMIILOR „FEMEI CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA”  

13.00 – 14.00 NETWORKING LUNCH 
Degustare de vinuri oferită de Cramele Cricova

AGENDĂ EVENIMENT:

Acum mai bine de șase ani de zile, am decis, ca urmare a multor întâlniri, discuții și relaționări cu mediul de afaceri și cu 
cel financiarbancar, să accentuăm importanța și rolul deosebit al participării femeilor la tot ceea ce înseamnă calea 
României spre dezvoltare, spre o societate cu o economie prosperă, care să aibă speranța întrun viitor pe măsura 
aspirațiilor noastre. Și de aceea am organizat o serie de evenimente dedicate femeilor puternice din multe sectoare de 
activitate: bancar, financiar, marketing, real estate, avocatură de business, IT&C, business, social etc. Pentru contribuția 
lor decisivă în toate aceste arii de activitate, ca și pentru implicarea lor în multe proiecte sociale, am avut onoarea să 
premiem, cu trofeul „Femei de succes”, foarte multe doamne care au făcut o carieră de excepție în profesia lor. 

Avem onoarea și plăcerea să omagiem mai departe femeile de succes prin organizarea, în data de 14 martie 2023, a unei 
noi ediții a Galei „FEMEI CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA”, unde vom invita pe lângă premiantele acestei galei și multe dintre 
cele care au primit trofeele în edițiile trecute și a căror activitate a continuat, dovedind la fel de multă implicare 
profesională și tenacitate, sperând să creăm o atmosferă de emulație, de schimb de idei, de relaționare și, de ce nu, de 
cunoaștere.  

Au fost nominalizate doamne care se mândresc cu o carieră excepțională, adevărate modele pentru toți cei care vor, 
femei sau bărbați, să atingă nivele profesionale și manageriale înalte.  Cu o educație academică solidă, acestea au 
demonstrat că pot face performanță, la nivel de top mangement, fiind cooptate în boardul sau în conducerea unor 
importante instituții financiarbancare sau companii din diverse sectoare economice reprezentative.  

Cu muncă și perseverență, au reușit să găsească veritabile rețete de succes pentru a conduce și a dezvolta afacerile. 

Premiile pe care le vom acorda cu prilejul acestei Gale sunt un omagiu adus femeii și totodată un argument suplimentar 
în sprijinul diversității de gen de care orice companie are nevoie în top management. Această Gală va fi reflectată  
întro publicație specială a revistei piața Financiară din luna aprilie 2023. 

14 martie 2023 
HOTEL RAMADA NORTH

Gala
ORGANIZATOR: CU SPRIJINUL: PARTENERI:


