


Conferin Ńa Fondurile europene – Edi Ńia a VI-a
“ Reforma sistemului de absorbŃie a fondurilor europene”

�Grupul de Pres ă BURSA  organizează, în parteneriat cu 
Ministerul Fondurilor Europene şi cu sprijinul Asocia Ńiei Române 
a Băncilor , în data de 16 iunie 2014 , începând cu orele 9.30, ediŃia 
a VI-a a Conferin Ńei Fondurile Europene , sub genericul “Reforma 
sistemului de absorb Ńie a fondurilor europene” , la Hotel 
Pullman, World Trade Center Bucharest , sala New York.

�Cu această ocazie, Ziarul BURSA va publica deja tradiŃionalul 
Supliment “Finan Ńarea European ă” , care va fi distribuit, atât în 
cadrul conferinŃei, cât şi la nivel naŃional, în ziua evenimentului.



Context

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici şi-a 
propus, pentru anul acesta, să reformeze sistemul de 
absorbŃie a fondurilor UE, birocraŃia excesivă şi dificultatea 
accesării banilor europeni fiind bariere pentru atragerea 
acestor finanŃări de către companii.

"În acest an, vom simplifica structura, personalul,  
birocra Ńia, astfel încât beneficiarii s ă nu simt ă 
presiunea din sistem. 2014 va fi anul în care trebu ie să 
fie reformat sistemul de atragere a fondurilor euro pene. 
Ca şi în 2013, obiectivul nostru pentru acest an este s ă 
nu pierdem niciun euro din banii de la Uniunea 
European ă. Din 2015 nu  va mai trebui să vorbim de 
simplificare, va trebui s ă punem accent pe absorb Ńia de 
fonduri, astfel încât în 2015 s ă ne îndrept ăm către un 
grad de absorb Ńie de 100%" , a declarat Eugen 
Teodorovici.



Ministerul Fondurilor 
Europene a trimis Comisiei 
Europene  propunerea de 
Acord de Parteneriat 2014-
2020 ce stabileşte modul 
de utilizare a fondurilor 
europene



• Eugen Teodorovici , Ministrul Fondurilor Europene
• Florin Jianu , Ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi

Turism
• Dan Şova , Ministrul Transporturilor
• Răzvan Cotovelea , Ministrul pentru Societatea InformaŃională
• Istvan Pal Szekely , Şeful DelegaŃiei Comisiei Europene în România
• Mihai Herciu, Director General, DirecŃia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de 

Management pentru Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală
• Ramona Ivan , Director, DirecŃia RelaŃii Externe şi FinanŃări Structurale, CEC Bank şi 

Preşedinte, Comisia pentru Fonduri Europene, AsociaŃia Română a Băncilor
• Doina Vornicu , Membru al Directoratului, CEZ DistribuŃie 
• Carmen Arhip , Director Fonduri Europene, BRD 
• Silvia Ciornei , Preşedinte, Fondul NaŃional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 

Mici şi Mijlocii 
• Anghelu Ńă Vădineanu , Preşedinte, Centrul NaŃional pentru Dezvoltare Durabilă
• Cristian Pârvan , Secretar General, AsociaŃia Oamenilor de Afaceri din România
• Florin Iordache , Preşedinte, Comisia pentru muncă şi protecŃie socială, Camera

DeputaŃilor
• Nini Săpunaru , Preşedinte, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară

şi servicii specifice, Camera DeputaŃilor
• Dan Nicula , Director General, AgenŃia de Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov

Speakeri invita Ńi

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaŃi vă rugăm să consultaŃi
programul evenimentului.



Subiecte abordate

În cadrul conferinŃei, ne propunem să dezbatem următoarele subiecte:

• Solu Ńii pentru îmbun ătăŃirea atragerii fondurilor europene, în contextul
bugetului UE 2014-2020;

• Propunerile Ministerului Fondurilor Europene pentru refor ma
sistemului;

• Problemele întâmpinate în procesul de absorb Ńie – stadiul programelor;

• Monitorizarea şi controlul procesului absorb Ńiei fondurilor europene;

• Ofertele b ăncilor pentru finan Ńări europene/ Studii de caz: Finan Ńări de 
succes;

• Întreb ări şi răspunsuri.



Grupul de Pres ă BURSA continuă seria de conferinŃe anuale pe tema finanŃărilor
europene, ajungând deja la a şasea ediŃie.

Ne propunem să analizăm, împreună cu autorităŃile de resort şi cu actorii implicaŃi –
bănci, oameni de afaceri, consultanŃi – situaŃia absorbŃiei fondurilor europene şi
schimbările necesare în exerciŃiul 2014-2020.

La ediŃiile anterioare ale evenimentului au participat, în număr mare, companii din 
toate domeniile de activitate, consultanŃi, avocaŃi, reprezentanŃi ai băncilor, fondurilor
de garantare, mass-media; printre invitaŃii de onoare, s-au numărat miniştri, politicieni, 
preşedinŃi de bănci, reprezentanŃi ai AutorităŃilor de Management şi instituŃiilor
financiare partenere.

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

*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 Ńe BURSA, pe tema finan Ńărilor europene*



La conferinŃă vor fi prezenŃi aproximativ 200 de participan Ńi:

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

� Companii de consultanŃă şi avocatură;

� AutorităŃi publice centrale şi locale;

� Bănci/ instituŃii financiare;

� Mass-media.

Target



Conferin Ńele 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


