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PROIECT SUSȚINUT DE 

PARTENER 
INSTITUȚIONAL



  

CONTEXT

● Data de 3 decembrie 2015 este un moment important pentru publicația 
online www.bankingnews.ro, care împlinește 10 ani de activitate. 

2005 - 2015

Cu această ocazie aniversară, publicația online www.bankingnews.ro organizează 
un eveniment special, dedicat comunității bancare din România, la ATHÉNÉE 
PALACE HILTON BUCHAREST, salonul Le Diplomat, in intervalul orar 17.00 – 

21.00. Cei 10 ani de BankingNews vor fi marcați printr-o Conferință susținută de 
unele dintre cele mai importante personalități din domeniului de profil și de o 
Gală, în cadrul căreia vor fi acordate premiile BankingNews pentru activitatea 

bancilor din ultimul deceniu. Participarea la acest eveniment se va face exclusiv 
pe baza unei liste selective de aproximativ 150 de invitați, iar decernarea 

premiilor publicației online www.bankingnews.ro va fi urmată de Gala Dinner.

http://www.bankingnews.ro/
http://www.bankingnews.ro/


  

Conferința ”10 ANI DE BANKING”
Evenimentul va debuta cu o conferință intitulată ”10 ANI DE BANKING”, 

care va facilita, într-o ambianță elegantă și inedită, o întrevedere 
captivantă și stimulativă între specialiștii din domeniul bancar și 

reprezentanții mass-media. Conferința va fi susținută de șefii celor mai 
importante bănci din România, discuțiile fiind axate pe retrospectiva 

evoluției sistemului bancar autohton din ultimul deceniu. Cei mai 
experimentați bancheri vor trage concluziile după activitatea băncilor 

din ultimii 10 ani. Vom afla direct de la cea mai bună sursă ce a fost bine 
și ce a fost rău în industria bancară, cum au abordat instituțiile de credit 

perioada de boom economic din anii 2005 – 2008, cum a afectat criza 
financiară băncile din România și cum s-au redresat lucrurile în ultimii 

ani. Totodată, bancherii de top vor vorbi în exclusivitate despre 
provocările viitorului, despre planurile de dezvoltare din 2016 și despre 

cum va arăta industria bancară peste 10 ani.  



  

SPEAKERI
- Florin Dănescu, Președinte Executiv Asociația Română 
a Băncilor – Speaker Moderator

- Sergiu Manea, Președinte Executiv BCR *

- Omer Tetik, Director General Banca Transilvania

- Radu Grațian Ghețea, Președinte CEC Bank

- Mihai Bogza, Președinte Consiliul de Administrație 
Bancpost*

- Cătălin Crețu, Director Regional pentru România, 
Croația și Slovenia, Visa Europe

- Traian Halalai, Președinte EximBank *
* Sub rezerva confirmării

NOTĂ. Lista speakerilor se completează permanent.



  

Gala ”10 ANI DE BANKING”

Amfitrioana Galei ”10 ANI DE BANKING” va fi 
renumita actriță și cântăreață Anca Țurcașiu. 
Vedeta, în calitate de gazdă, va întreține o   
atmosferă plină de viață și de culoare, va fi 

mesagerul publicației online 
www.bankingnews.ro pentru acordarea 

premiilor ”10 ANI DE BANKING”și va susține 
un recital de muzică românească veche.

Publicația online www.bankingnews.ro 
premiază excelența în banking, trofeele 
fiind cu atât mai speciale cu cât ele se 
acordă pentru activitatea băncilor din  

ultimul deceniu.   

  Premiile ”10 ANI DE BANKING” vizează 
recunoașterea meritelor instituțiilor de 
credit pe toate palierele activității din  

industria bancară.

http://www.bankingnews.ro/
http://www.bankingnews.ro/


  

TAXĂ PARTICIPARE 
99 euro/persoană (30 de locuri)

• Ai ansa de a participa live la evenimentul aniversar ”10 ANI DE BANKING” ș

într-un cadru inedit, beneficiind de interac iunea cu reprezentan ii din top-ț ț

managementul celor mai importante b nci din România. ă

• E ti la curent în timp real cu nout ile din industria bancar , realizezi un ș ăț ă

schimb de experien  cu profesioni ti din breasla de profil i stabile ti noi ță ș ș ș

contacte cu poten iali parteneri i/sau clien i. ț ș ț

• Pachetul garanteaz  un loc la una dintre mesele amenajate în cadrul ă
ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCHAREST i lunch.ș

Termenul limită pentru accesarea ultimei comenzi pentru serviciile disponibile în ofertă este data 
de 27 noiembrie 2015. Plata serviciilor se va realiza într-o singură tranșă în baza unei facturi emise 
pe baza comenzii realizate prin FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE. 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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