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CONFERINŢA FONDURILE EUROPENE sub genericul 
"BUGETUL UE 2014-2020: Cum absorbim mai mult de 13% ?" 
 
Grupul de Presă BURSA continuă seria de conferinţe anuale pe tema finanţărilor europene, ajungând deja la o a V-a 
ediţie. 
 
Grupul de presă BURSA organizează, cu sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor, în data de 13 iunie 2013, începând cu 
orele 9:30, a V-a ediţie a Conferinţei "FONDURILE EUROPENE" sub genericul "BUGETUL UE 2014-2020: Cum 
absorbim mai mult de 13% ?", la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Beijing & Vienna.  
 
Rata de absorbţie a fondurilor europene era de 13,05% la 19 aprilie (doar plăţile intermediare de la CE), potrivit unei 
statistici realizate de Ministerul Fondurilor Europene. Valoarea plăţilor catre intermediari atingea, la data menţionată, 
suma de 5,39 miliarde euro, ceea ce corespunde unui grad de absorbţie de 25,14% din totalul alocării perioadei 2007-
2013. Din aceasta sumă, 4,84 miliarde euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.  
 
Numărul deciziilor de finanţare a atins nivelul de 9.490, valoarea lor totală fiind de 21,3 miliarde euro. Din această 
sumă, 16,8 miliarde de euro reprezintă contribuţia UE. Deciziile de finanţare aprobate corespund unui procent de 87% 
din alocarea UE pentru perioada 2007-2013.  
 
Proiectele aprobate pentru finanţarea din fondurile structurale alocate părţii noastre în această perioadă sunt în număr 
de 11.656, cu o valoare totală de 30,4 miliarde euro.  
 
Lista invitaţilor propuşi*: 
   
*  Traian Băsescu, Preşedintele României;    
*  Victor Ponta, Premierul României;    
*  Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene;    
*  Daniel Chiţoiu, Ministrul Finanţelor Publice;    
*  Varujan Vosganian, Ministrul Economiei (confirmat);    
*  Maricel Popa, Secretar de Stat, Departamentul Energie din Ministerul Economiei (confirmat);    
*  Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;    
*  Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;    
*  Dan Nica, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;    
*  Ioan Hidegcuti, Preşedinte, Fondul Român de Contragarantare (confirmat);    
*  Cristina Ana, Avocat senior, Departamentul de Fonduri Structurale Tuca Zbarcea & Asociatii (confirmat);    
*  Ileana Bratu, Director, Fondul de Garantare al Creditului Rural (confirmat);    
*  Laurenţiu Plosceanu, Preşedinte, Consiliul de Administraţie Casa Sociala a Constructorilor (confirmat); 
 
* de confirmat 
 
Din agenda conferintei: 
• Soluţii pentru îmbunătăţirea atragerii fondurilor europene, în contextul bugetului UE 2014-2020; 
• Problemele întâmpinate în procesul de absorbţie - stadiul programelor blocate şi cauzele; 
• Monitorizarea şi controlul procesului absorbţiei fondurilor europene; 
• Ofertele băncilor pentru finanţări europene/ Studii de caz: Finanţări de succes; 
• Întrebări şi răspunsuri. 
 
 
 
Toate evenimentele BURSA anterioare au înregistrat un mare interes, atât din partea participanţilor în sală (peste 200 
de participanţi/eveniment), cât şi a speakerilor invitaţi (miniştri, secretari de stat, preşedinţi de bănci, fonduri de 
garantare/contragarantare, societăţi de asigurare, companii din economia reală, etc.) dar şi de acoperirea mass-media.  
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Participanţi 
    Companii din toate domeniile de activitate (agricultură, infrastructură, energie, IT&C, construcţii, resurse umane, 
auto, turism, mediu, transport, telecomunicaţii, dezvoltarea capacităţii administrative); 
    Bănci; 
    Fonduri de garantare / contragarantare; 
    Societăţi de avocatură; 
    Societăţi de asigurare; 
    Societăţi de leasing; 
    Societăţi de brokeraj; 
    Fonduri de investiţii; 
    Autorităţi publice centrale şi locale; 
    Mass-media (tv, presă, radio). 
 
 
Preţ: 70 de euro (plus TVA) participarea.  
 
Vă rugăm sa ne confirmaţi participarea, prin completarea şi remiterea formularului de participare la numărul de fax: 
021 312 45 56 sau prin e-mail: marketing@bursa.ro . 
 
 
 
 


