
 
* Anul 2014 debutează cu reguli noi în sistemul bancar, directive care afectează relaŃia dintre bănci şi 
clienŃii lor. 
* În virtutea normelor care guvernează Uniunea Bancară Europeană, atât băncile, cât şi clienŃii lor 
trebuie să îşi adapteze raporturile, pentru ca băncile să-şi poată menŃine încrederea clienŃilor, iar clienŃii 
să continue să apeleze la servicii bancare. 
* Valul european al migraŃiei capitalurilor în afara Uniunii Europene trebuie să nu afecteze sistemul 
bancar românesc, iar clientela bancară de aici este de dorit să nu ajungă să caute servicii bancare pe 
alte continente. 
 

PROGRAM ORIENTATIV 
 

Grupul de pres ă BURSA organizează Conferin Ńa “Uniunea Bancar ă European ă şi Noul 
Model Bancar – efecte pentru mediul de afaceri” , cu sprijinul Camerei de Comer Ń Româno-
Britanic ă,  în data de 27 martie 2014 , începând cu ora 9.30, la Hotel Pullman, World Trade Center 
Bucharest , sala New York . 
 

Teme propuse: 
 
• Principalele propuneri ale Comisiei Europene privind “Mecanismul unic de RezoluŃie bancară”; 
• Uniunea Bancară Europeană – soluŃie anti-criză? 
• Avantaje şi dezavantaje ale Uniunii Bancare Europene pentru Ńara noastră; 
• Efectele măsurilor europene în sistemul bancar pentru mediul de afaceri autohton: 

- creşterea sau scăderea costului finanŃării?; 
- facilitarea sau îngreunarea accesului la finanŃare?; 

• Noul model bancar; 
• FinanŃarea companiilor în noul model bancar; 
• Reluarea creditării şi costurile finanŃării; 
• Surse alternative de finanŃare – piaŃa de capital, instituŃii financiare nebancare specializate, etc.  

 
09:30 – 10:00 Înregistrarea participan Ńilor şi Welcome Coffee 
10:00 – 12:30 Invita Ńi* în prezidiu: 
 
Moderator : Remus Vulpescu  (confirmat) . 
 

• Liviu Voinea , Ministru Delegat pentru Buget, Ministerul FinanŃelor Publice (confirmat) ; 
• Bogdan Olteanu , Viceguvernator, Banca NaŃională a României (confirmat) ; 
• Daniel D ăianu , Prim-Vicepreşedinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară (confirmat) ; 
• Radu Gra Ńian Ghe Ńea, Preşedinte, AsociaŃia Română a Băncilor (confirmat) ; 
• Mihai Tănăsescu , Vicepreşedinte, Banca Europeană pentru InvestiŃii; 
• Nicolae D ănil ă, Membru al Consiliului de AdministraŃie, Banca NaŃională a României 

(confirmat) ; 
• Guillermo Tolosa,  Reprezentantul Fondului Monetar InternaŃional pentru România 

(confirmat) ; 
• Istvan Pal Szekely,  Şeful Misiunii Periodice a Comisiei Europene în România; 
• Marinel Burduja , CEO, Banca Română pentru Credit şi InvestiŃii (confirmat) ; 
• Mirela Iovu, Vicepreşedinte, CEC Bank (confirmat) ; 
• Dan Paul , Preşedinte, AsociaŃia Brokerilor (confirmat) ; 
• Gheorghe Piperea, Profesor Universitar Doctor, Piperea şi AsociaŃii (confirmat) ; 
• Răzvan Nan , Senior Manager, Banking Advisory, KPMG (confirmat) . 

 
* de confirmat. 

 
12:30 – 12:45 Întreb ări şi răspunsuri 
12:45 – 13:30 Networking Lunch  


