
PROGRAM ORIENTATIV

Ziarul BURSA organizează conferinţa “Piaţa financiar-bancară, la graniţa dintre pandemie şi
război”, în data de 28 iunie 2022, începând cu ora 10:00, la World Trade Center/ Hotel Pullman
Bucureşti, sala New York.

Evenimentul se va desfăşura în format fizic şi online şi va fi transmis, în direct, pe www.bursa.ro,
pe contul de Facebook - Ziarul BURSA, pe contul de YouTube - Ziarul BURSA, precum şi pe conturile de
Facebook ale partenerilor media.

09:30 – 10:00 Welcome coffee şi înregistrare pe platforma ZOOM;
10:00 - 12:00 Panel I - Teme propuse:
 Sectorul financiar-bancar - evoluţie şi perspective;
 Finanţarea economiei - bănci vs piaţa de capital;
 Creditarea în contextul creşterii dobânzilor - ROBOR sau IRCC; dobânzi fixe sau dobânzi

variabile?;
 Economiile populaţiei în timp de război – măsuri de protecţie şi alternative de investiţii;
 Creşterea nivelului neperformantelor - riscul unui nou moratoriu?;
 Rezultatele digitalizării forţate în piaţa bancară;
 Soluţionarea litigiilor dintre bănci şi consumatori prin intermediul CSALB;
 Efectele retragerii României din cadrul băncilor internaţionale cu capital rusesc;
 Politica monetară a BNR, în condiţiile unei inflaţii în creştere accelerată.

Speakeri propuşi*:
Moderator: Gabriela Folcuţ, Directorul Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor

• Adrian Câciu, Ministrul Finanţelor;
• Florin Spătaru, Ministrul Economiei (confirmat);
• Reprezentant, Banca Naţională a României;
• Anca Dragu, Membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din

Senat (confirmat);
• Reprezentant, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor;
• Bogdan Neacşu, Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor;
• Dumitru Nancu, Directorul General al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru

Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) (confirmat);
• Ionuţ Lianu, Ofiţer Şef Management Active şi Pasive, CEC Bank (confirmat);
• Vladimir Fenoghen, Directorul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar

(confirmat);
• Radu Graţian Gheţea, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Libra Internet Bank (confirmat).

12:00 - 12:15 - Sesiune Q&A
12:15 - 12:30 - Coffee break
12:30 - 14:00 - Panel II - Teme propuse:
 Poziţionarea companiilor de la BVB în contextul creat de pandemie şi război;
 Impactul indirect al sancţiunilor impuse Rusiei asupra pieţei de capital;
 Oportunităţile din PNRR pentru piaţa noastră de capital;
 Soluţiile pieţei de capital pentru investitori, în actualul context inflaţionist şi cu dobânzi în creştere;
 Fondurile de investiţii – activitate şi evoluţie;
 Impactul conflictului geo-politic şi al crizei sanitare asupra industriei fondurilor de pensii private;
 Cauzele numărului redus de investitori de la BVB;
 Legea simplificării impozitării câştigurilor de capital - avantaje şi inconveniente.

Speakeri propuşi*:

• Dan Paul, Preşedintele Asociaţiei Brokerilor (confirmat);
• Reprezentant, Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• Călin Meteş, Director General Adjunct pentru Investiţii al Franklin Templeton Bucureşti şi Manager de

Portofoliu Adjunct al Fondului Proprietatea (confirmat);
• Radu Crăciun, Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)

(confirmat);
• Bogdan Maioreanu, Analist de piaţă, eToro (confirmat);
• Reprezentanţi ai companiilor listate.

* de confirmat
14:00 – 14:15 - Sesiune Q&A;
14:15 – 15:00 - Networking Lunch.

www.bursa.ro

