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Soluţii pentru dezvoltare – promovarea incluziunii financiare  

- Workshop Aspen Economic Opportunities & Financing the Economy -  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, București 

Sala de Consiliu, parter 

16 iulie 2019 

 

 

 

 

 

Disparitățile regionale sunt foarte ridicate în România și, ca atare, există provocări din punct de vedere al incluziunii 

financiare, aspectele fizice și tehnice jucând un rol important. România este statul UE care ocupă ultima poziție în ceea ce 

privește intermediarii financiari și unul din statele UE cu un nivel scăzut de educaţie financiară. Prin incluziune financiară ne 

referim la modul în care toți cetățenii, indiferent de nivelul veniturilor pe care le înregistrează, au acces la și pot utiliza 

eficient serviciile financiare de care au nevoie.  

 

Diferite organizații internaționale au promovat în mod activ incluziunea financiară în UE și în vecinătatea sa (de exemplu, 

BEI, BERD, Comisia Europeană, Banca Mondială, PNUD). Scopul principal al acestor programe a fost, în general, extinderea 

microfinanțării IMM-urilor și promovarea inovării. Există însă un decalaj tot mai mare între ofertă și cerere în domeniul 

serviciilor financiare în țările sau regiunile cu venituri reduse.  

 

Disparitățile persistente și ridicate ale veniturilor amenință structura socială a societății europene și necesită un răspuns 

adecvat din punct de vedere al politicilor publice. O soluție adecvată pe termen lung ar fi oferirea de oportunități categoriilor 

defavorizate ale societății pentru a-și realiza ambițiile antreprenoriale demonstrate. Furnizarea de produse și servicii 

financiare pentru zonele rurale și pentru grupurile vulnerabile, atât din mediul rural cât și urban, ar trebui să fie sprijinită 

prin politici publice destinate să stimuleze creșterea economică, să atenueze sărăcia și să reducă inegalitatea veniturilor. 

 

Acestă masă rotundă caută sa identifice soluţii de promovare a inițiativelor publice și private care au scopul de a îmbunătăţi 

nivelul incluziunii financiare în România. Evenimentul va oferi ocazia de a evalua stadiul actual și de a căuta modul optim 

în care incluziunea financiară poate fi susținută de viitoarele programe. 
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Agendă  

 

 

09:30 – 10:00       Înregistrarea participanţilor  

 

10:00 – 10:30 Remarci introductive   

• Mircea Geoană – Preşedinte, Institutul Aspen România  

• Vasile-Daniel Suciu – Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 

• Elena Solomonesc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  

• Paula-Marinela Pîrvănescu – Secretar de Stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerț și Antreprenoriat  

 

10:30 – 11:30  Inițiative publice și private de creștere a incluziunii financiare și a acoperirii pieței de 

către serviciile financiare din România 

• Ruxandra Avram – Director, Direcţia Monitorizare a infrastructurilor pieței 
financiare și a plăților, Banca Naţională a României 

• Ioana Cazacu – Director, Direcţia Relaţii cu Publicul, Petiţii si Educaţie Financiară, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară   

• Gabriela Folcuţ – Director Executiv, Asociaţia Română a Băncilor  

• Cosmin Vladimirescu – Country Manager, MasterCard Romania  

• Lelia Mancaş – Director Marketing şi Comunicare, Metropolitan Life  

Moderator: Conf. Univ. Dr. Clara Volintiru – Academia de Studii Economice din Bucureşti & 

Expert, Institutul Aspen România  

        

11:30 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea incluziunii financiare în mediul rural 

• Bogdan Merfea – Membru in Board-ul Patria Bank & Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Patria Credit   

• Dorinel Soare – Președinte, Filiala Județeană Dâmbovița, Asociația Comunelor din 
România 

• Alexandru Potor – Preşedinte, Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală 

• Mariana Stanciu – Cercetător științific I, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii   

Moderator: Conf. Univ. Dr. Clara Volintiru – Academia de Studii Economice din Bucureşti & 

Expert, Institutul Aspen România        

 

12:30 – 12:45 Concluzii   
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