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F i n a l  d e  C r i Z Ă   v i i t o r  F Ă r Ă  p r o B l e m e ?

Director Eveniment: adrian aLexandru                     Tel: +40 21 319.74.97 E-mail: aalexandru@finmedia.ro

partener platinum partener gold parteneri silver partener

agenda eveniment:
08:30 - 09:00 înregistrarea participanţiLor şi weLcome coffee

09:00 - 11.30 sesiunea i: BankinguL mondiaL La "răscruce de vânturi"

speakeri: guiLLermo toLosa, Resident Representative, Fondul Monetar Internaţional

radu gratian gheȚea, Preşedinte, CEC Bank

sergiu oprescu, Preşedinte Asociaţia Română a Băncilor şi Preşedinte Alpha Bank

steven van groningen, Preşedinte, Raiffeisen Bank

sergiu manea, Preşedinte, Banca Comercială Română

george georgakopouLos, CEO Bancpost

ufuk tandogan, Preşedinte, Garanti Bank

omer tetik, Preşedinte, Banca Transilvania

adrian vascu, Preşedinte, ANEVAR

moderator: şerBan toader, Senior Partner KPMG România și Moldova

Noul cadru legislativ ce va reglementa sectorul financiar-bancar

Au reuşit băncile să regăsească calea "back to the basic"?

S-a conturat un nou model de business bancar?

Cum văd grupurile financiare europene business-urile din România

11.30 - 12.00 pauZă de cafea şi networking

12.00 - 13.30 sesiunea ii: românia, faţă în faţă cu schimBarea de paradigma Bancară

speakeri:      didier coLin, Director General Adjunct, BRD - GSG

kostas Loukas, General Manager, Microsoft România

av. mihai dudoiu, Partner, Țuca, Zbârcea & Asociaţii

aLexandru Berea, Executive Director, Legal Division, Banca Comercială Română

mihai precup, Consilier al Vicepreşedintelui BEI, membru Fundaţia CEASAR

moderator: oana petrescu, Partener Coordonator, Deloitte

Este pregătit sistemul bancar pentru noile provocări privind riscurile?

Perspectivele dinamicii creditării: cum evităm un nou bubble? 

Inovaţia şi internetul: locul şi rolul lor în bankingul viitorului

Tranzacții cu portofolii de credite neperformante 

Cum poate fi combătută apariţia unor legi ce pot influenţa negativ mediul bancar.

13.30 - 14.30 sesiunea iii: aBdLr – economisirea şi creditarea în sistem coLectiv - 
modeL sustenaBiL pentru îmBunătăţirea confortuLui Locativ

speakeri:
andreas J. Zehnder, Managing Director, Federaţia Europeana a Băncilor de Locuinţe

constantin noica, Profesor Universitatea de Construcţii şi fost Ministru responsabil pentru strategiile de locuit 

petre datcuLescu, Director, IRSOP

carmen schuster, Preşedinte, BCR Banca pentru Locuinţe

aureLia cionga, Preşedinte, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe

14.30 Lunch 


