
PROGRAM

Grupul de presă BURSA organizează, în parteneriat cu Confederaţia
Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), videoconferinţa “Antreprenoriat
fără gen”, în data de 15 aprilie 2021, începând cu ora 10:00.

Evenimentul se va desfăşura în format hibrid (Hotel InterContinental Bucharest,
sala Hora) şi va fi transmis, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, pe contul de Facebook al
ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA, pagina de Facebook a CONAF,
precum şi pe conturile de Facebook ale partenerilor media.

Subiecte propuse:
 Efectele pandemiei asupra mediului de afaceri – pierzători vs câştigători;
 Stadiul digitalizării forţate în sectorul antreprenorial şi influenţa acesteia asupra

activităţii firmelor;
 Finanţarea societăţilor comerciale prin programele cuprinse în PNRR;
 Creditul bancar, ca sursă de creştere economică;
 Bancabilitatea companiilor - soluţii pe termen scurt şi lung;
 Importanţa listării pe piaţa de capital în dezvoltarea mediului antreprenorial;
 Piaţa AeRO – platformă de finanţare a antreprenorilor;
 Investiţiile în infrastructură - oportunitate pentru antreprenori;
 Lacunele cadrului legislativ în domeniul achiziţiilor publice;
 Start-up-urile – o necesitate pentru dezvoltarea sectorului de afaceri;
 Măsurile de sprijin al companiilor în pandemie - între succesul IMM Invest şi

blocarea măsurii privind granturile pentru investiţii;
 Programele de promovare la export – unica şansă de internaţionalizare a IMM-

urilor;
 Predictibilitatea legislaţiei, un deziderat al antreprenorilor din ţara noastră.

09:30 – 10:00 Conectare la platforma ZOOM;
10:00 – 12:00 Speakeri invitaţi:

Moderator: Cristina Chiriac, Preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru
Antreprenoriat Feminin (CONAF)

• Anca Dragu, Preşedinta Senatului (confirmat);

• Oana-Marciana Özmen, Deputat, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera
Deputaţilor (confirmat);

• Radu Hanga, Preşedinte, Bursa de Valori Bucureşti (confirmat);

• Ramona Ivan, Director Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale, CEC Bank
(confirmat);

• Tivadar Runtag, CEO, Chimcomplex (confirmat);

• Nicoleta Munteanu, Vicepreşedinte, Confederaţia Naţională pentru
Antreprenoriat Feminin (CONAF) (confirmat);

• Corneliu Bodea, Preşedinte, Centrul Român al Energiei (confirmat);

• Andreea Negru, Purtător de cuvânt Romgaz şi Preşedinte ADAA (confirmat);

• Felix Pătrăşcanu, Co-fondator, FAN Courier (confirmat).

12:00 – 12:15 Întrebări şi răspunsuri.

www.bursa.ro

