
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Grupul de pres ă BURSA  organizează, sub patronajul Ministerului Economiei, 
Comer Ńului şi Mediului de Afaceri , în data de 24 mai 2011 , conferinŃa “Finan Ńarea 
european ă – oportunitatea relans ării economice” , la Hotel Pullman Bucharest World 
Trade Center, sala Mexico. 
 
 

Conferin Ńa abordeaz ă urm ătoarele subiecte : 
 
• Principalele probleme în accesarea fondurilor europene şi soluŃii pentru rezolvarea lor; 
• Monitorizarea şi controlul procesului absorbŃiei fondurilor europene; 
• Ofertele băncilor pentru finanŃări europene/ Studii de caz: FinanŃări de succes; 
• Întrebări (din partea participanŃilor) şi răspunsuri. 

 
 

Conferin Ńa se adreseaz ă: 
 

1. Companiilor din domeniile de activitate eligibile pentru finanŃare europeană 
(agricultur ă, infrastructur ă, IT, energie, resurse umane, turism, mediu, 
transport, dezvoltarea capacit ăŃii administrative, cre şterea competitivit ăŃii 
economice) ; 

2. Companii de consultanŃă; 
3. AutorităŃi publice centrale şi locale; 
4. Bănci/ instituŃii financiare. 

 
 

În atelierele de lucru, fiecare participant va dial oga direct cu speciali ştii institu Ńiilor 
invitate s ă participe la eveniment, pentru a identifica împreu nă solu Ńii la problemele 
individuale în întocmirea proiectelor pentru accesa rea fondurilor comunitare.  

 
 
 
 



  

 
 

 

PROGRAM ORIENTATIV 
 
 
 
09:00 - 09:30   Înregistrarea participanŃilor şi cafea de întâmpinare 
 
09:30 - 10:30   Panel I - Prezentare generală – accesarea de fonduri europene si situaŃia 

absorbŃiei banilor comunitari în România 
 

Invita Ńi:  
• Gheorghe Ialomi Ńianu , Ministrul FinanŃelor Publice 
• Valeriu Tab ără, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
• Claudiu Stafie , Secretar de Stat Ministerul Economiei, ComerŃului şi 

Mediului de Afaceri 
• Călin Istr ăŃoiu , Director General POSCCE 
• Alexandru S ăndulescu , Director DirecŃia Energie Ministerul Economiei, 

ComerŃului şi Mediului de Afaceri 
• Veronica Toncea , Director General Fondul de Garantare a Creditului 

Rural 
 
10:30 - 10:45   Pauză de cafea 
 
10:45 - 12:00   Panel II - Prezentări ale băncilor (ofertele de produse specifice) şi ale 

avocaŃilor parteneri 
 

Invita Ńi:  
• Leonard Cornoiu, Banca Transilvania 
• Radu Gra Ńian Ghe Ńea, Preşedinte CEC Bank 
• Ionu Ń Costea , Preşedinte EximBank 
• Iulian Buturug ă, Buturugă şi AsociaŃii 
• Voichita Lefter , Bulboacă şi AsociaŃii 
• Vasile Deleanu , Casa de Avocatură Deleanu 
• Doru B ălini şteanu , Director General Casa de Meserii a Constructorilor 

 
12:00 - 13:00 Ateliere de lucru - discuŃii punctuale ale partenerilor cu participanŃii pentru 

lămurirea problemelor acestora în accesarea de fonduri europene. 


