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Publica ia onlineț  www.BankingNews.ro 
organizeaz , n data de 27 mai 2015, la Godot ă î

Cafe-Teatru, Simpozionul ”Rolul b ncilor n ă î
accesarea fondurilor europene”, concept ce 
alc tuieste cadrul pentru initierea unor discutii ă

aprofundate despre importan a fondurilor ț
europene pentru modernizarea Rom niei si â

dezvoltarea afacerilor locale.

     Structurat sub forma unei 
mese rotunde, Simpozionul 

”Rolul băncilor în accesarea 
fondurilor europene” va 
facilita, într-o ambianță 

specială și inedită, o 
întrevedere captivantă și 

stimulativă între specialiști 
din domeniul bancar, 

autorități și mediul de 
afaceri, reprezentanți mass-

media și membri ai unor 
asociații de business.



  

Absorbția de fonduri europene constituie pentru România factorul definitoriu 
ce poate stimula creșterea economică. Țara noastră poate accesa până în 2020 
peste 40 de miliarde de euro din fonduri europene. În condițiile în care rata de 
absorbție a României este printre cele mai mici din Europa, se vorbește tot mai des 
despre simplificarea și creșterea vitezei procesului de atragere de fonduri europene 
și despre implicarea mai activă a băncilor comerciale în domeniul de profil.

Asociația Română a Băncilor a evidențiat în mai multe rânduri interesul real al 
băncilor autohtone de a se implica din ce în ce mai mult în creșterea absorbției 
fondurilor europene. Conferința ”Rolul băncilor în accesarea fondurilor europene” 
creează cadrul pentru realizarea unei analize profesioniste asupra contribuției 
sistemului bancar la procesul de atragere a fondurilor europene și pentru 
formularea unei viziuni comune din partea autorităților și specialiștilor din 
domeniile bancar și consultanță pentru fonduri europene.

CONTEXT



  

TEME DE DISCUȚIE
● Cât de mult au susținut băncile proiectele de investiții cu fonduri 

europene
● Ce cred bancherii că se poate face pentru o mai bună absorbție a 

fondurilor europene
● De ce este important pentru firmele care dezvoltă un proiect cu fonduri 

europene să inițieze discuții și cu o bancă  
● Cum crește valoarea unui proiect cu fonduri europene dacă este avizat de 

o bancă și cum te poate ajuta instituția de credit în îndeplinirea 
condițiilor de eligibilitate 

● Care sunt etapele procesului de implementare a dosarului de solicitare a 
fondurilor europene

● Finanțarea IMM-urilor prin intermediul fondurilor europene
● Piața de consultanță dedicată dezvoltării proiectelor cu fonduri europene



  

Speakeri
● Florin Dănescu, Președinte Executiv Asociația 

Română a Băncilor
● Loredana Răutu, Șef Departament EU Office, 

BCR
● Leonard Cornoiu, Director Direcția de 

Programe Europene, Banca Transilvania
● Ramona Ivan – Director Direcția Relatii 

Externe si Finanțări Structurale, CEC Bank



  

OFERTĂ COMERCIALĂ 
Participare Simpozion

– 49 de euro/persoană (100 locuri) -

Ai șansa de a participa life la simpozionul ”Rolul băncilor în accesarea 
fondurilor europene” într-un cadru inedit, beneficiind de prezentările 

susținute de speakerii celor două sesiuni ale evenimentului și de 
interacțiunea cu cei mai buni specialiști ai domeniului fondurilor 

europene. Fiecare participant va primi gratuit Studiu de piață despre 
piața de fonduri europene, cu detaliile privind evoluția din ultimii cinci 
ani a portofoliilor principalelor bănci din România, editat de publicația 
online www.BankingNews.ro. Totodată, pachetul garatează un loc la 
una dintre mesele amenajate în cadrul Godot Cafe-Teatru și lunch.

Termenul limită pentru accesarea ultimei comenzi pentru serviciile 
disponibile în ofertă este data de 25 mai 2015. Plata serviciilor se va realiza 

într-o singură tranșă în baza unei facturi emise la semnarea contractului. 
Firma organizatoare, Media Press Boutique, nu este purtătoare de TVA, 

tariful afișat costituie costul total al serviciilor. Pentru rezervări vă rugăm 
să folosiți adresa de e-mail cornel.dinu@bankingnews.ro sau telefonul 

0725.842.989, persoană de contact Cornel Dinu.
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