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MASA ROTUNDĂ
“STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR”

Grupul de presă BURSA şi Patronatul Investitorilor Autohtoni

(PIAROM) organizează Masa Rotundă cu tema “Strategii pentru

dezvoltarea IMM-urilor – Provocările anului 2017” în data de 15

decembrie 2016, începând cu orele 10:00, la Hotelul Athénée

Palace Hilton Bucharest, sala George Enescu III, etaj 1.



În cadrul evenimentului, ne propunem să dezbatem următoarele subiecte:

�Politici de creştere a competitivităţii companiilor româneşti (IMM-uri) şi susţinerea

integrării lor ca subfurnizori ai companiilor multinaţionale;

�Diminuarea bugetului de stat pentru programele destinate IMM-urilor, prin rectificarea

bugetară din acest an;

�Finanţarea IMM-urilor;

�Rolul fondurilor de garantare în susţinerea IMM-urilor;

�Programul de promovare a exporturilor;

�Politici de introducere pe piaţa internă a produselor inovative (prototip, serie zero, lot de

probă etc.);

�Criterii moderne de susţinere a dezvoltării de afaceri neagricole în mediul rural (IT,

farmacii, telemedicină şa);

�Participarea Fondului Strategic de Dezvoltare cu capital de maxim 25-35% pentru

susţinerea firmelor inovative cu fixarea condiţiilor de ieşire.

TEME PROPUSE



SPEAKERI INVITAŢI

� Claudiu Vrînceanu, Secretar de stat pentru mediul de afaceri şi IMM-uri,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

� Cristian Pârvan, Preşedinte, Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM);

� Anca Vlad, Preşedinte Fondator, Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM);

� Cristina Chiriac, Preşedinte, Asociaţia Naţională a Antreprenorilor (ANAA);

� Doina Topală, Director Direcţia IMM, CEC Bank;

� Nicoleta Munteanu, Partener, EURO Insol;

� Dr. Mihai Ionescu, Preşedinte Executiv, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi

Importatorilor din România (ANEIR);

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



TARGET

La masa rotundă vor fi prezenţi aproximativ 30 de participanţi:

� companii şi IMM-uri din mai multe domenii de activitate;

� bănci; 

� fonduri de garantare/contragarantare; 

�  autorităţi publice centrale şi locale.



Grupul de presă BURSA

� Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 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


