
Publicația online www.bankingnews.ro vă invită să paticipați, pe 27 septembrie 2016, la Camera de  
Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Albastru, la Conferința ”Rolul băncilor în dezvoltarea  
afacerilor”. Structurată sub forma unei mese rotunde, Conferinţa ”Rolul băncilor în dezvoltarea  

afacerilor” va facilita, într-o ambianță specială și inedită, o întrevedere captivantă și stimulativă între  
specialiști din domeniul bancar și mediul de afaceri, reprezentanți mass-media și membri ai unor  
asociații de business, care vor discuta despre perspectivele de dezvoltare ale mediului de business  

autohton şi implicarea băncilor în susţinerea afacerilor locale.

• Discuțiile vor surprinde

– cât de atractiv este business-ul românesc pentru instituțiile de credit
– rolul băncilor în dezvoltarea mediului de afaceri, produse și soluții inovatoare;
– credite pentru activitatea curentă, pentru investiții și pentru export;
– instrumente de garantare și contragarantare pentru finanțarea firmelor;
– cum pot contribui fondurile europene la creșterea unei afaceri;
– ce cred bancherii că se poate face pentru o mai bună absorbție a fondurilor europene.



AGENDĂ CONFERINȚĂ

27 septembrie 2016
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

Amfiteatrul Albastru

09.30 – 10.00    Primirea Invitaților
10.00 – 10.20    CORNEL DINU – Project Manager BankingNews

”Cele 10 ingrediente ale unei afaceri de succes”

10.20 – 10.40    FLORIN DĂNESCU – Președinte Executiv Asociația Română a Băncilor
                  

”Creditarea economiei reale și impactul legislației”
 
10.40 – 11.00    TIBERIU MOISA – Director General Adjunct Banca Transilvania
                  

11.00 – 11.20    RAMONA IVAN – Director Direcția Relații Externe și Finanțări Structurale CEC Bank
                  

”Înțelegerea și susținerea dezvoltării mediului de afaceri”

11.20 – 11.40    MIHAIL ION – Director Executiv Corporate Banking Raiffeisen Bank
                  

11.40 – 12.00    Sesiune de întrebări și răspunsuri
 

Accesul la acest eveniment este GRATUIT în limita locurilor disponibile. Pentru a va 
inscrie pe lista participanților la conferința ”Rolul băncilor în dezvoltarea afacerilor”, 

transmiteți un email la gabriela.dinu@bankingnews.ro, cu subiectul ”Participare 
Conferinta” și următoarele specificații: Nume, Companie, Funcție, Telefon și Email. 

Fiecare participant va primi un email de confirmare de înscriere și agenda 
evenimentului.


