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Finmedia şi Piaţa Financiară urmăresc cu atenţie mediul de afaceri din România şi s-au focusat 

deseori pe clasa antreprenorială autohtonă. Mărturie stau şi spaţiile editoriale largi care au fost 

alocate de-a lungul anilor acestor entităţi economice. Am considerat în permanenţă şi o susţinem şi 

acum că, fără o clasă de mijloc şi un antreprenoriat cu capital indigen, economia României este 

lăsată în bătaia tuturor crizelor financiare. 

 Este şi motivul pentru care venim cu un eveniment dedicat antreprenorilor români care au 

rezistat vitregiilor vremurilor şi, de ce să nu o spunem, celor care au guvernat uneori România în 

ultimul sfert de veac. 

 Vom încerca să aducem la aceeaşi masă în data de 21 iunie 2017 reprezentanţi ai 

ministerelor cu impact asupra antreprenoriatului (Economiei, Finanţelor, Transporturilor, 

Fondurilor Europene), finanţatori - bănci şi, de ce nu, investitori pe piaţa de capital, avocaţi, 

fiscalişti şi, ultimii pe listă dar cei mai importanţi - antreprenori (individuali sau asociaţii). Ne 

propunem să găsim împreună idei şi soluţii care să crească o clasă a antreprenorilor români solidă, 

cu capital, menită să dezvolte România şi să o ferească de efectele viitoarelor crize. 

 

Program 

 

09:00 – 09.30   Înregistrare şi cafea 

 

09:30 – 11:00  Statul - partener al companiilor private sau cu capital românesc.  Există sau 

vor fi programe  guvernamentale specifice pentru a sprijini antreprenoriatul? 

 

 Parteneriatul între antreprenori şi stat pentru susţinerea accesului firmelor româneşti 

pe pieţele externe 

 Start-Up Nation – programul pentru stimularea înfiinţării IMM-urilor 

 Legea prevenţiei 

 Programe de susţinere a unor ramuri de activitate, prin abordări comparabile cu cele 

implementate în sectoruI IT/tehnologie în vederea încurajării inovaţiei şi retenţiei 

forţei de muncă cu înaltă specializare 

 Regândirea mecanismului de ajutor de stat care să susţină într-o proporţie mult mai 

semnificativă firmele cu capital românesc  
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 Susţinerea specializării forţei de muncă în diverse zone deficitare pe piaţa forţei de 

muncă prin programe de training finanţate de la bugetul de stat 

 

Speakeri : 

 

Sterică Fudulea, Secretar de Stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

Anita Richter, Project Manager, South East Europe, Global Relations, OECD 

Marius Bostan, Antreprenor, fost Ministru al Comunicațiilor 

Mirela Iovu, Vicepreşedinte CEC Bank 

Mihai Ionescu, Preşedinte ANEIR 

Carmen Radu, Președinte al Directoratului, Fondul Român de Contragarantare 

Adrian Bîzgan, Director General al Centrului Est-European de Cercetare Aplicativă Integrată 

Ion Hohan, Președintele Secțiunii Servicii CCIB, vicepreședinte al CCIB 

Florin Jianu, Reprezentant al CNIPMMR 

Liviu Simion, Antreprenor, Președinte Patronatul Societăților din Construcții 

Răzvan Drăgoi, Director Dezvoltare, Fan Courier 

 

 

 

11:00-11:15 Pauză de cafea 

 

11:15– 13:15  Capitalul românesc –  orizont 2020 

  Strategii, provocări şi soluţii de finanţare 

 

 Cadrul legislativ şi fiscal, potenţator sau inhibitor al acumulării de capital şi 

dezvoltării afacerilor 

 Elaborarea unei strategii personalizate de comerţ exterior pentru companii româneşti 

de bunuri şi servicii 

 Extinderea regională a companiilor româneşti 

 Ce loc ar trebui să ocupe capitalul românesc în proiectul de ţară? 

 Crearea unor companii medii şi mari româneşti şi sprijinirea acestora 

 Utilizarea fondurilor europene de investiţii strategice pentru crearea de companii 

româneşti mari şi foarte mari 

 Modele de finanțare a afacerilor - între piaţa bancară şi piaţa de capital 

 IMM-uri inovative – motor al dezvoltării economice 

Speakeri: 
 

Sorin Dimitriu, Președinte, CCIB 

Sergiu Neguţ, Associate Dean of Entrepreneurial Growth, Partner Maastricht School of 

Management Romania 

Marius Bostan, Antreprenor, fost Ministru al Comunicatiilor 

Carmen Radu, Președinte al Directoratului, Fondul Român de Contragarantare 

Sorana Baciu, Managing Partner Acgenio 

Ruxandra Jianu, Tax Partner, Biriş Goran 

Toma Cîmpeanu, antreprenor, Director Executiv, ANSSI 

 

Moderator eveniment: Norel Moise, Reactor Șef, Piața Financiară 

 

13:30 Masă de prânz 

 


