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CONFERINłA

“Strategia de dezvoltare a 
României”

Gupul de pres ă BURSA organizează ConferinŃa “Strategia de
dezvoltare a României” , ediŃia a II-a, cu tema “Capitalul autohton
– surs ă de cre ştere economic ă” în data de 31 martie 2016 ,
începând cu orele 09.30, la SkyTower Building , Etaj 34  (Calea
Floreasca 246C – intrare din Bd. Barbu Văcărescu).



În cadrul evenimentului, ne propunem s ă dezbatem urm ătoarele subiecte:

� Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a României;
� Domeniile cheie pentru dezvoltarea economiei; OportunităŃi de investiŃie în

România;
� ContribuŃia firmelor româneşti la creşterea economică a României, comparativ cu

firmele străine;
� Măsuri guvernamentale pentru încurajarea capitalului autohton;
� Sistemul fiscal pentru companiile româneşti versus companii străine; PreŃurile de

transfer şi implicaŃiile lor în economie;
� Rolul băncilor în susŃinerea economiei;
� Bursa de Valori – alternativă de finanŃare pentru companiile româneşti;
� Viitorul Uniunii Europene şi al SpaŃiului Schengen în impas? Cum ar trebui să

procedeze România?
� Oportunitatea aderării României la Zona Euro;
� ImportanŃa cunoştinŃelor şi capitalului românilor plecaŃi în străinătate;
� Legătura între capitalul autohton şi libertatea economică.

TEME



SPEAKERI INVITATI

Nota : Pentru a vedea lista speakerilor confirmati, va rugam sa consultati programul conferintei.

�  Dacian Ciolo ş, Prim-ministrul României;

�  Costin Grigore Borc , Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, ComerŃului şi RelaŃiilor

cu Mediul de Afaceri;

�  Anca Dana Dragu , Ministrul FinanŃelor Publice;

�  Cosmin Ştefan Marinescu , Consilier PrezidenŃial, Departamentul Politici Economice

şi Sociale, PreşedinŃia României;

�  Daniel D ăianu , Membru în Consiliul de AdministraŃie al Băncii NaŃionale a României;

�  Sergiu Oprescu , Preşedinte al Consiliului Director, AsociaŃia Română a Băncilor;

�  Mircea Ursache , Vicepreşedinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară;

�  Cristian Pârvan , Patronatul SocietăŃilor Private din România;

�  Anca Vlad , Preşedinte, Fildas–Catena Grup;

�  Florin Jianu , Preşedinte, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România;

�  Academician Ionel Valentin Vlad , Preşedinte, Academia Română.



TARGET

La conferinŃă vor fi prezenŃi aproximativ 150 de participanŃi:
 
� companii şi IMM-uri din toate domeniile de activitate (agricultură,

infrastructură, energie, IT&C, construcŃii, resurse umane, auto, turism,
mediu, transport, telecomunicaŃii, dezvoltarea capacităŃii administrative); 

� bănci; 
� fonduri de garantare/contragarantare; 
� fonduri de pensii;
� societăŃi de avocatură;
� societăŃi de asigurare;
� societăŃi de leasing;
� societăŃi de brokeraj;
� fonduri de investitii;
� autorităŃi publice centrale şi locale.



CONFERINłELE BURSA ÎN IMAGINI



Grupul de presa BURSA

� Adresa:  Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010804;

� 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 societatii Meta Ring SRL, iar informatiile sunt strict confidentiale.

Este interzisa divulgarea acestor informatii catre terti.


