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Grupul de Pres ă BURSA organizează, în parteneriat cu Ministerul 

Fondurilor Europene şi cu sprijinul Asocia ţiei Române a B ăncilor , a VII-a 

ediţie a Conferin ţei Fondurile Europene , sub genericul “Eficientizarea

absorb ţiei, solu ţie pentru cre şterea economic ă” , în data de 22 iunie 2015 , 

începând cu orele 9.30, la Sky Tower , Etaj 34 (Calea Floreasca 246C – intrare

din Bd. Barbu Văcărescu).

Conferin ţa Fondurile Europene – edi ţia a VII-a

“Eficientizarea absorb ţiei, solu ţie pentru cre şterea economic ă”



Ţara noastră va avea, pentru cadrul financiar 2014-2020, o nouă legislaţie a 
achiziţiilor publice, care va prelua prevederile directivelor europene. Strategia
naţională de achiziţii publice va fi finalizată până în luna iunie a.c., termen agreat
de România cu Comisia Europeană, prin finalizarea şi lansarea în dezbatere
publică a patru proiecte de legi.

Priorităţile Ministerului Fondurilor Europene sunt simplificarea legislaţiei aferente
promovării şi aprobării proiectelor de investiţii de infrastructură mare, îmbunătăţirea
sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene, precum şi
simplificarea procedurii de depunere, evaluare, implementare şi verificare a 
proiectelor europene, potrivit noului ministru, domnul Marius Nica.

"Creşterea ratei de absorbţie nu este un scop în sine, ci trebuie să urmărim
impactul real asupra economiei şi creşterea reală a competitivităţii", a spus domnul
Marius Nica. 

Context



� Marius Nica , Ministrul Fondurilor Europene;
� Eugen Teodorovici , Ministrul Finanţelor Publice;
� George Turtoi , Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
� Florin D ănescu, Preşedinte Executiv, Asociaţia Română a Băncilor;
� Ioana Anca Gheorghiade , Director Sector Public şi Finanţarea 

Infrastructurii, BCR;
� Mirela Iovu , Vicepreşedinte, CEC Bank; 
� Otilia Frolu , Director Sector Public şi Instiţutii Financiare, Corporate 

Banking, Bancpost;
� Cristian Pârvan , Secretar General, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din 

România;
� Claudia Ionescu , Şef Departamentul Promovare Regională şi Investiţii,

Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov; 
� Reprezentanţi ai companiilor de consultanţă în accesarea fondurilor europene.

Speakeri invita ţi

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi vă rugăm să consultaţi programul evenimentului.



� Impactul proiectelor finanţate din fonduri europene asupra economiei;

� Strategia naţională de achiziţii publice;

� Simplificarea procedurilor pentru absorbţia fondurilor europene;

� Cum îmbunătăţim gradul de absorbţie a fondurilor europene;

� Problemele întâmpinate în procesul de absorbţie – stadiul programelor;

� Ofertele băncilor pentru finanţări europene;

� Întrebări şi răspunsuri.

Subiecte abordate



La conferinţă vor fi prezenţi aproximativ 200 de participan ţi:

� Companii din domeniile de activitate eligibile pentru finanţare 
europeană (agricultură, infrastructură, IT, energie, resurse umane, 
turism, mediu, transport, dezvoltarea capacităţii administrative, 
creşterea competitivităţii economice);

� Companii de consultanţă şi avocatură;

� Autorităţi publice centrale şi locale;

� Bănci/ instituţii financiare;

� Mass-media.

Target



Grupul de Pres ă BURSA continuă seria de conferinţe anuale pe tema finanţărilor
europene, ajungând deja la a şaptea ediţie.

La ediţiile anterioare ale evenimentului au participat, în număr mare, companii din 
toate domeniile de activitate, consultanţi, avocaţi, reprezentanţi ai băncilor, fondurilor
de garantare, mass-media; printre invitaţii de onoare, s-au numărat miniştri, politicieni, 
preşedinţi de bănci, reprezentanţi ai Autorităţilor de Management şi instituţiilor
financiare partenere.

Evenimentele au fost mediatizate în ziarul BURSA, pe site-ul www.bursa.ro şi prin
partenerii media invitaţi (tv, print şi online).

http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2015/
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2014/
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana_2013.html
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2012
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana_2011.html
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana.html
http://www.bursa.ro/managementul-riscului

Seria de conferin ţe BURSA, pe tema finan ţărilor europene



Conferin ţele BURSA în imagini



Grupul de pres ă BURSA

� Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 01080;

� Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;

� Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;

� E-mail: marketing@bursa.ro;

� Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

Contact

Prezenta este proprietatea societăţii Meta Ring SRL, iar informaţiile sunt strict confidenţiale. Este
interzisă divulgarea acestor informaţii către terţi.


