
În atenția: D-nei / D-lui Director General
În atenția: Departamentului Juridic / Departamentului Economic

INVITAȚIE

CONFERINȚELE ROMINSOLV & PIPEREA ȘI ASOCIAȚII își propun să aducă periodic, 
la aceeași masă de discuții și analize, actorii cheie implicați în procedura de 
reorganizare judiciară a companiilor aflate în dificultate financiară. 

Ediția din noiembrie a.c. supune analizei specialiștilor în insolvență două probleme 
recurente în procesul reorganizării judiciare: 

Posibilitățile de �nanțare ale companiilor a�ate în insolvență

Valori�carea activelor companiilor a�ate în insolvență

Conferințele RomInsolv & Piperea și Asociații:

Finanțarea afacerilor în insolvență
București, Hotel Hilton, Sala de Conferințe Regina Maria 
19 Noiembrie 2013



PROGRAM

9:30 Înregistrarea participanților

10:00 Cuvânt înainte din partea organizatorilor. Prezentări introductive

POSIBILITĂȚILE DE FINANȚARE ALE COMPANIILOR ÎN INSOLVENȚĂ

Soluțiile și recomandările practicienilor în insolvență

Cum se poate câștiga încrederea sistemului bancar în procesul de insolvență

Propuneri pentru stabilirea celor mai bune practici

10:15

Pauză de cafea11:30

VALORIFICAREA ACTIVELOR ÎN PROCESUL DE INSOLVENȚĂ

Soluțiile și recomandările practicienilor în insolvență

Răspunsul creditorilor la presiunile procesului de reorganizare judiciară

Propuneri pentru stabilirea celor mai bune practici

12:00

Business lunch13:30

SPEAKERI INVITAȚI

CATHERINE OTTAWAY
Catherine Ottaway este noul președinte al celei mai prestigioase organizații 

profesionale a avocaților și practicienilor în insolvență din Europa, Insol Europe, 

înființată în urmă cu peste 30 de ani în Franța și care reunește peste o mie de 

experți în domeniu. Catherine Ottaway, aleasă în această funcție la sfârșitul lunii 

septembrie a.c., va susține una dintre primele sale intervenții publice în noua sa 

calitate, la București, în cadrul Conferințelor RomInsolv & Piperea și Asociații.

Președinte Insol Europe

ANDREI GEREA Ministrul Economiei

ARIN STĂNESCU Președinte UNPIR

GHEORGHE PIPEREA Partener Fondator Piperea și Asociații

FLORIAN MATEIȚĂ Partener Fondator RomInsolv SPRL

OCTAVIAN MARCU Director Restructuring & Workout – Piraeus Bank

Este asigurată traducerea simultană.



FORMULAR DE PARTICIPARE

Perioada desfășurării: 19 NOIEMBRIE 2013

Locul desfășurării: BUCUREȘTI, HOTEL HILTON, SALA DE CONFERINȚE REGINA MARIA

SOCIETATEA PARTICIPANTĂ: ...................................................................................................

CUI / CIF: .....................................................Reg. Com : .....................................................

Localitatea: ........................................... Județ ..................................................................

Adresa: ........................................................................................................................... 

............................. Persoana de contact: ............................................................................. 

Funcția ................................................... Telefon:.............................. Fax: ......................... 

E-mail: ..........................................................Banca:......................................................... 

IBAN: ..........................................................................

TARIF DE PARTICIPARE - 400 LEI / persoană + TVA (24%)
Include: participarea la curs, coffee break, suportul de curs, prânz de afaceri

Pentru doi sau mai mulți participanți de la aceeași firmă - reducere 10%

Număr de participanți din partea firmei: ............ persoane

Nume persoană participantă: .................................................................................................

TOTAL TAXĂ = ..............................lei, OP nr.: ............ data ................. 
(vă rugăm să comunicați suma totală în lei, pentru întocmirea facturii. Factura va fi eliberată participanților, în ziua 
desfășurării seminarului)

MODALITATE DE PLATĂ:

Plata se face în contul:
SC MEDIA MAKERS SRL
Reg. Com: J40/13477/2002; CUI: RO15104034
Adresa: București, Bd. Timișoara nr. 29, sector 6
Cont:   RO20 BPOS 7000 3047 751 ROL 01; Banca: Banc Post - Sucursala Unirii

CONTACT ȘI ÎNSCRIERE:

Carmen Rudnitchi 
Telefon: 0744.365.501 

Mihai Radu 
Telefon/fax: 0740.231.018, 021.725.50.11
E-mail: office@mediamakers.ro

Data limită de înscriere este luni, 18 noiembrie 2013

Vă rugăm să trimiteți prin fax sau e-mail acest formular, completat, însoțit de copia OP, la numărul de fax 021.725.50.11 
sau la adresa de e-mail office@mediamakers.ro, până cel târziu la data limită de înscriere. 
Prezentul formular de participare ține loc de Contract între părți. Vă mulțumim.

Primiți aceste comunicări din partea firmei noastre, deoarece nr. dvs. de fax sau adresa de e-mail a fost înregistrată în baza noastră de date sau pe un site public. Ne cerem scuze 
dacă aceste comunicări au ajuns din greșeala la dvs. și, dacă nu mai doriți  să le primiți, vă rugăm să transmiteți mesajul “NU DORESC COMUNICĂRI” însoțit de nr. de fax sau de 
adresa de email pe care le primiți la adresa de e-mail: mediamakers.seminar@yahoo.com sau la nr. fax: 021.725.50.11. 

Oana Tache 
Telefon/fax: 0727794200, 0213211342, 0215394928
E-mail: oana.tache@rominsolv.ro


