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Cea de a doua ediție a Forumului Financiar este o continuare a celei organizate în anul 2014 și își propune să reunească și de aceasta data autorități de
reglementare, supraveghere, bănci, investitori în piața de capital, antreprenori, societăți de investiții financiare, de asigurări și fonduri de pensii din România.
 
Forumul își propune să faciliteze deschiderea și promovarea unor discuții și dezbateri interactive între factorii de decizie, jucătorii din piața financiară și
mediu de afaceri ca principal beneficiar al unei finanțări eficiente, generatoare de dezvoltare economică.
 

ÎNREGISTREAZĂ-TE
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PROGRAM FORUM
 

Sala AULA MAGNA – ASE
MODERATOR: Dr. ec. Constantin Boștină – Președinte ASPES

 
9:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
 
10:00 – 10:10 Cuvânt de deschidere – Nicolae ISTUDOR – Prof. univ. dr., Rector, Academia de Studii Economice din București
 
10:10 – 12:00 Sesiune plenară

Supravegherea financiară în Uniunea Europeană. Impactul și provocările pentru România în implementarea Facilității Europene pentru Stabilitate
Financiară

Supravegherea bancară, băncile centrale, uniunea bancara și sistemul bancar. Realități provocări și perspective
Finanțarea  economiei  românești prin mobilizarea mai bună a resurselor interne.

 
Vorbitori:

Mugur ISĂRESCU – Guvernator, Banca Națională a României (confirmat)
Orlando TEODOROVICI – Ministrul Finanțelor Publice (confirmat)
Leonardo BADEA – Președinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară (confirmat)
Sergiu OPRESCU – Președinte ARB
Radu Grațian Ghețea – Președinte CEC Bank (confirmat)
Constantin SAVU – Președinte, Uzinsider (confirmat)
Alexandru PETRESCU – Director General, FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE a CREDITELOR PENTRU IMM
Horia CIORCILĂ – Președinte Banca Transilvania
Sergiu MANEA – Președinte BCR Erste Bank
Florin TALPEȘ – Președinte Bitdefender

 
12:00 – 12:30 Pauză Cafea
 
 

Sala VIRGIL MADGEARU – ASE
MODERATOR: Mircea Ursache – Vicepreședinte ASF

Se vor obține informații esențiale privind orientarea finanțărilor în direcția unei creșteri economice puternice, cu o dezvoltare durabilă investițională și
social-educativă.
Vor fi abordate probleme ale:
 

Supravegherii financiare în România și în Uniunea Europeană;
Supravegherii bancare, banca centrală și băncile comerciale;
Soliditatea și eficiența sistemului bancar: provocări și perspective;
Piețele de Capital din România și UE;
Fondurile de asigurări și Fondurile de pensii și rolul lor în economie;
Consolidării încrederii în instituțiile de finanțare a economiei;
Beneficii pentru mediul de afaceri din partea unei finanțări eficiente.

 
În context, există oportunitatea unor dialoguri și interviuri cu personalități ale sistemului financiar-bancar, ale pieței de capital, ale sistemului de pensii și
asigurări din România.
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12:30 – 14:30 WORKSHOP
Piața de capital, fondurile de investiții, asigurările și fondurile de pensii: cum pot ele să contribuie la finanțarea economiei românești?
Supravegherea prudențială, între noile reglementări ale Uniunii Europene și nevoile de finanțare ale economiei.

 
Vorbitori:

Cornel Coca CONSTANTINESCU – Vicepreședinte pentru  sectorul Asigurări-Reasigurări
Lucian ANGHEL – Președinte Bursa de Valori București, CEO BCR Pensii
Radu HANGA – Președinte Asociația Administratorilor de Fonduri (confirmat)
Bogdan DRĂGOI – Președinte SIF Banat-Crișana
Septimiu STOICA – Președinte, BRM (confirmat)
Radu CRĂCIUN – Președinte și Director General, BCR Pensii Private (confirmat)

 
14:30 – Dejun
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