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✓ Miercuri, 15 februarie 2023

✓ 10:30 – 14:30

✓ JW Marriott Bucharest Grand Hotel

✓ Salonul D

✓ LIVE, pe www.financialintelligence.ro, 
pagina de Facebook Financial Intelligene și 
canalul de Youtube Financial Intelligence
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1. Transpunerea Directivei CSRD la nivel național

Context: Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate, Directiva CSRD, a fost aprobată în luna decembrie a anului 2022,

urmând să se aplice la nivel european mai multor categorii de companii, etapizat, începând cu anul financiar 2024. Directiva CSRD este

strâns legată de Pactul Ecologic European, noua strategie de creștere a Uniunii Europene, care își propune să transforme Uniunea într-o

economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor, și competitivă, fără emisii de gaze cu efect de seră până în 2050. Toate

Statele Membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru transpunerea prevederilor Directivei în legislația națională.

2. Guvernanța sustenabilității

Context: Pentru realizarea conformării companiilor cu prevederile noului cadru legislativ, Directiva CSRD, dar și pentru atingerea cu

succes a obiectivelor de sustenabilitate, un factor extrem de important îl vor reprezenta rolul, responsabilitățile, expertiza și perfomanța

membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de sustenabilitate. Totodată, existența

unei echipe de sustenabilitate integrată și implicată in toate departamentele si diviziile companiei, coordonată de un manager sau director,

va asigura implementarea direcțiilor strategice de sustenabilitate la nivelul companiei, cât și în lanțul valoric al acesteia.

3. Planurile de tranziție și rolul sectorului financiar

Context: Din perspectiva sustenabilității, rolul sectorului financiar va fi unul extrem de semnificativ, întrucât acesta va trebui să contribuie

la finanțarea unei redresări sociale și ecologice care limitează încălzirea globală și, în același timp, creează locuri de muncă, accelerează

creșterea durabilă și construiește societăți mai rezistente. Astfel, instituțiile de credit vor trebui sa își orienteze produsele astfel încât să

limiteze creșterea globală a temperaturii la maximum 1,5 grade Celsius, să își folosească experiența și cunoștințele pentru a-și ajuta

clienții cu consilierea și finanțarea de care au nevoie pentru a facilita tranziția către o lume net zero din punct de vedere al emisiilor de

gaze cu efect de seră.

4. Sustenabilitatea în România – rol important în redresarea companiilor și calea spre un viitor de succes

AGENDA
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AUDIENȚĂ

Public țintă Social Media Q&A

Evenimentul se adresează 

reprezentanților din mediul de 

business: oficiali ai autorităților de 

stat, politicieni, investitori 

instituționali, avocați, top 

management de companii din 

toate sectoarele de business, 

reprezentanti ai băncilor, 

antreprenori, jurnaliști și alți 

specialiști din domeniu.

Evenimentul va atrage o audiență 

foarte largă prin transmisiunea 

LIVE pe site-ul 

financialintelligence.ro și 

expunere pe social media.

Evenimentul va fi preluat și de 

parteneri ai evenimentului pe 

paginile lor de social media.

Participanții pot trimite întrebări
pentru speakeri încă de la 
înscriere, prin formularul de 
înscriere de pe pagina
evenimentului

Întrebările pot fi transmise și LIVE 
pe pagina de Facebook Financial 
Intelligence, în comentarii sau
direct în sală.

http://www.financialintelligence.ro/


DESPRE NOI

4 ani de FINANCIAL INTELLIGENCE

Lansată în septembrie 2018, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro s-a remarcat de la bun început
în peisajul media economic, dar și pe piața evenimentelor de business, în sectoare de interes strategic, precum energia, piața de
capital, banking sau cybersecurity.
Într-o perioadă în care presa de calitate a devenit o raritate, o echipă de profesioniști în jurnalism și comunicare, cu experiență de
peste 20 de ani în presa economică și organizare de evenimente de business, au pus bazele unui proiect curajos - un adevărat sprijin
pentru oamenii de business și un important reper pentru dezvoltarea afacerilor.
În peste 4 ani de la înființare, Financialintelligence.ro a cunoscut o creștere spectaculoasă și a înregistrat un trafic de aproximativ
13,2 milioane de afișări, din care 3,2 milioane de afișări s-au înregistrat în 2022, și 5,6 milioane de utilizatori unici, din care 1,3
milioane de utilizatori unici au accesat site-ul în 2022.
Ne adresăm oamenilor de business – decidenți, cu studii superioare, statut social ridicat, venituri peste medie, atât bărbați, cât și
femei: top și middle manageri din domenii de activitate diverse, oficiali ai autorităților de stat, politicieni, ambasadori, antreprenori,
studenți și tineri care vor să intre în mediul de business.
51,5% din publicul Financial Intelligence este format din bărbați, iar 48,5% sunt femei. 24,09% dintre cititori au între 25 și 34 de ani,
26,22% au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, iar încă 21,48% dintre aceștia sunt persoane cu vârste cuprinse între 45-54 de ani.
Avem independență față de orice partid politic, instituții de stat sau alte grupuri de interese, politice sau comerciale, interne sau
externe, servicii secrete și milităm pentru progres, libertate, drepturile omului și prosperitate.



ECHIPA FINANCIAL INTELLIGENCE

ANCUȚA STANCIU

FONDATORFONDATOR

ADINA ARDELEANU
FONDATORFONDATOR

ANCA IOVAN

FONDATORFONDATOR

GEANINA VODĂ

FONDATORFONDATOR

REDACTOR ȘEFREDACTOR ȘEF REDACTOR ȘEF ADJUNCTREDACTOR ȘEF ADJUNCT DIRECTOR PUBLICITATEDIRECTOR PUBLICITATE DIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIV

Anca Iovan are o vastă experiență în

marketing, vânzări de publicitate și

organizare de evenimente de business în

sectoare de interes strategic, activând în

presa economică de peste 15 ani, încă

din timpul facultății.

Are capacitatea să transforme orice

provocare într-o oportunitate și excelente

abilitați de comunicare.

A absolvit Facultatea de Marketing din

cadrul Academiei de Studii Economice

din București și are diplomă de Master în

programul de Masterat ”Management

Marketing” din cadrul ASE București.

Geanina Vodă are o experienţă de circa

24 de ani în presa economică.

De-a lungul carierei profesionale,

Geanina a parcurs treptele ierarhice, de

la nivelul entry level până la nivel de

conducere executivă.

Este perseverentă și foarte meticuloasă,

iar cifrele sunt specialitatea sa.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul

Universității Spiru Haret în anul 2004, iar

în anul 2009 a obținut diploma de master

în Managementul Calității din cadrul

Academiei de Studii Economice din

București.

Adina Ardeleanu are o experiență de

peste 16 ani în jurnalism economic. Ea a

debutat ca reporter pe piața de capital, în

anul 2006, avansând până în poziția de

redactor șef adjunct.

De-a lungul carierei, Adina a fost

premiată pentru articolele dedicate pieței

de capital, atât de Asociația Brokerilor din

România, cât și de Bursa de Valori din

Polonia.

Absolventă a Academiei de Studii

Economice din București, Adina a urmat

cursuri de jurnalism economic ținute de

Thomson Reuters, la Londra și Frankfurt,

dar și de The Fund for American Studies

(TFAS), la Praga.

Ancuţa Carolina Stanciu are peste 24 de ani

experiență în jurnalism economic, parcurgând

etapele carierei sale de la postul de secretar de

redacție, până la redactor șef. A fost

coordonator şi organizator a numeroase

evenimente de business, dedicate unor domenii

de interespublic.

A fost contributor la volumul “Transporturi şi

infrastructură”, din cadrul seriei de “Caiete

documentare-ClubRomânia”.

După absolvirea Şcolii Superioare de Jurnalism,

Ancuţa Stanciu a finalizat programul Reuters

Foundation “Economic and Political Reporting

from Southeast Europe” (Londra), în 2005, iar în

2007 a absolvit masterul “Managementul

proiectelor” la SNSPA. În anul 2009, Ancuţa

Stanciu a urmat cursurile Colegiului Naţional de

Apărare.

Ancuta.Stanciu@financialintelligence.ro Adina.Ardeleanu@financialintelligence.ro Anca.Iovan@financialintelligence.ro Geanina.Voda@financialintelligence.ro
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