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VIDEOCONFERINŢA BURSA

AFACERI ÎN AGRICULTURĂ
Ediţia a VII-a

Grupul de presă BURSA organizează a VII-a ediţie a videoconferinţei"Afaceri în agricultură", în data de 29 octombrie 2020, începând cu ora 10:00.Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, pecontul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA precum şi peconturile de Facebook ale partenerilor media.

www.bursa.ro


• Planul de rezilienţă şi recuperare – sprijin pentru fermierii afectaţi de criza economică generată de
pandemia Covid-19;• MFF 2021-2027 – o oportunitate pentru dezvoltarea agriculturii ecologice;• Politica Agricolă Comună, între deziderate şi normele impuse de Bruxelles.	Inechitatea	alocării	
subvenţiilor agricole pentru fermierii din interiorul Uniunii Europene;• Impactul Green Deal asupra finanţării agriculturii şi asupra activităţii din acest domeniu;• Agricultura sub asediul schimbărilor climatice. Măsuri pentru combaterea sau reducerea efectelor
acestora;• Lipsa forţei de muncă –	o	problemă	acută	pentru	fermieri;• Surse alternative de finanţare pentru fermierii mici şi medii. Cum facem bancabile IMM-urile din
domeniul agricol?• Agricultura –	beneficiară	sau	nu	a	IMM	Invest?• Asigurările în domeniul agricol –	un	sprijin	sau	o	povară	pentru	fermieri? Poliţe, riscuri asigurate,
fenomene asigurate;• Digitalizarea şi tehnologizarea agriculturii;• Metode de finanţare a agriculturii.

TEME PROPUSE



SPEAKERI PROPUŞI

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi vă rugăm să consultaţi programul evenimentului.

Moderator: Dan Nicolaie, Redactor, Ziarul BURSA• Adrian Oros, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;• Daniel Buda, Vicepreşedinte, Comisia de Agricultură a Parlamentului European;• Dănuţ	Păle, Vicepreşedinte, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi serviciispecifice din cadrul Camerei Deputaţilor;• Adrian Pintea, Director General, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);• Nicu Vasile, Preşedinte, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR);• Ionel Arion, Preşedinte, Federaţia Naţională Pro Agro;• Mihai-Liviu Moraru, Director General, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR);• Sorin Vasilescu, Director, Direcția Investiții, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF);• Ramona Ivan, Director, Direcţia Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale, CEC Bank;• Dumitru Nancu, Director General, Fondul  Naţional de Garantare a Creditelor pentru ÎntreprinderileMici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN);• Alina Mihaela Toma, Director General, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR IFN S.A.);• Marius Gavrea, Business Strategy Lead - Agri, ING Bank România;• Sorin Minea, CEO, Angst Ro;• Dacian Badea, Președintele Consiliului de Administraţie, Fermele Ecologice Silvania;• Bogdan Dumitrescu, Founder & CEO, BJD Reinsurance Consulting, LLC.



Evenimentele Grupului de presă BURSA

Peste 100 de evenimente organizate;Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţi publice; diplomaţi; avocaţi,consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelele de socializare, pe canalul de YouTube,relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarul Bursa.Comunitatea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea în economia noastră blocatăde pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de stare de necesitate reprezintă sarcina ziarului
BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională a acestor evenimente de contact, pentru transferuldeschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea va avea loc în spaţiul virtual, încare nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosul întâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre online Managementul situaţiei de criză pentru industria energetică şi operatorii de
infrastructură critică, The Post-Pandemic World sau Băncile, în pandemie – provocări şi oportunităţi,
Antreprenoriat fără gen, Sănătate şi FARMA – Reacţia medicală la agresiunea pandemică, Strategia de dezvoltare
a României, Piaţa de capital în timpul pandemiei COVID-19, Digitalizarea României şi tehnologia 5G, Investiţii
imobiliare şi achiziţii publice în pandemie, Ce probleme prezintă tehnologia 5G şi ce probleme rezolvă, Energia
în priză s-au bucurat de un real succes, fiind vizionate de până la 35.000 de persoane şi având un impact de aproximativ55.000 de persoane pe reţelele de socializare.
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www.bursa.rosi


Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti;
 E-mail: publicitate@bursa.ro;
Website: www.bursa.ro
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