
   

 

      
          

      

AAFBR este o asociație profesională fără scop lucrativ, fondată în luna ianuarie 2008.  
   
Încă de la înființare, AAFBR și-a propus să prezinte un punct de vedere profesionist cu privire 
la perspectivele economiei românești prin intermediul conferințelor cu profil financiar, 
comunicatelor de presă și a unor sondaje interne în rândul membrilor și opiniilor exprimate în 
mass-media românească. AAFBR își dorește astfel să ofere instrumente utile tuturor 
companiilor interesate de evoluțiile macroeconomice în cadrul proceselor interne de 
administrare a activelor și pasivelor, analiștilor care doresc un punct de reper pentru propriile 
estimări, presei care identifică provocări economice, mediului universitar care se orientează 
asupra cercetării științifice.  
   
O altă componentă a strategiei AAFBR este cea educațională, asociația noastră oferind în 
premieră în  România două certificări recunoscute pe plan internațional, CEFA și CIIA. De 
aceste două certificări pot beneficia toți cei interesați de o pregătire suplimentară temeinică în 
activitatea lor profesională, fie că sunt la începutul carierei (CEFA) sau cu minimum trei ani de 
experiență în domeniu (CIIA).  
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Context 
 
Conform celui mai recent raport de stabilitate financiară al BNR din decembrie 2018, gradul de incluziune 
financiară în România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, situându-se chiar sub nivelul 
înregistrat în țările din regiune. Astfel, numai 58% din populația adultă deținea un cont bancar în anul 2017, față 
de o medie europeană de 95%. Nivelul de intermediere financiară al populației raportat la PIB era de numai 
16,1%, față de 57,9% la nivelul zonei Euro, sau 35,6%, în Polonia, de exemplu. Discrepanța este uriașa.  
   
Situația nu este mai bună nici în rândul companiilor. Conform aceluiași raport, intermedierea financiară la nivelul 
sectorului privat era de numai 38,9% la nivelul lunii iunie 2018 (raportul dintre îndatorarea totală a companiilor și 
populației, și PIB). Din această valoare, ponderea în PIB a îndatorării companiilor ne-financiare a fost de numai 
22,5%.  
   
Desigur, situația nu este nouă, valori scăzute ale intermedierii financiare fiind normă în România, nu excepția. 
Însă orice problemă poate fi privită și că o oportunitate.  
   
Urmărim de mulți ani aceste evoluții în cadrul Axxess Capital, unde sunt partener (și am ocupat funcția de CFO 
anterior numirii ca CEO al Patria Bank începând cu aprilie 2019). Axxess este un investment advisor pentru 
fonduri de private equity cu o experiență de peste 20 de ani în România și în regiune, și a administrat trei fonduri 
de investiții: Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), Balkan Accession Fund (BAF) și Emerging Europe 
Accession Fund (EEAF), cu plasamente totale de peste 250 milioane euro de-a lungul anilor și istoric investițional 
de peste 35 de companii.  
   
Interesul Axxess Capital pentru piața financiar-bancară din România nu este nou. Printre altele, fondurile, al căror 
consultant investițional a fost Axxess, au investit în Banca Românească în anul 1998 cu un exit de succes către 
Național Bank of Greece în 2003, au achiziționat în procesul de privatizare 99% din acțiunile Băncii Agricole, 
preluată ulterior de grupul Raiffeisen și în 2006 au vândut trei companii financiare non-bancare către GE Money, 
o divizie a General Electric Corporation (Motoractive, Estima Finance și Domenia Credit). Toate acestea au adus 
un IRR de 56% pentru portofoliul de investiții din domeniul serviciilor financiare.  
   
Contextul pieței bancare românești, caracterizat pe de o parte printr-o piață atomizată cu prea mulți jucători de 
talie mică și focus excesiv pe orașe mari și clienți cu venituri peste medie, iar pe de altă parte prin nivelul redus al 
intermedierii financiare, a fost punctul de plecare al proiectului Patria Bank. Ne-am bazat pe performanțele 
noastre anterioare în această arie, dar și pe istorii de succes prin care instituții nebancare au devenit bănci pe 
piețe din America Latină sau Asia.  
 
Strategia inițială și construcția organizației  
   
Am pornit acest proiect cu o instituție financiară nebancara, Patria Credit, achiziționată în 2007, prin care ne-am 
concentrat pe localități mai mici și pe segmentele agro, micro și IMM din punct de vedere al clienților. Ne-am 
propus de la început să construim know-how pe arii geografice și segmente de clienți abordate mai puțin de piață 
bancară din România, iar strategia noastră a avut succes. Patria Credit a ajuns cea mai mare instituție de 
microcreditare din Europa de Est.  
   
În planurile noastre de dezvoltare, potențialul de creștere a acestui business ca IFN era însă limitat de 
capacitatea de atragere de funding și prin oferta mono-produs (credite). Pentru dezvoltare am formulat un plan 
strategic de a crea o bancă locală, listată la bursă, care să coalizeze capitalul de pe piață de capital din România 
și să devină un jucător important în creditarea și susținerea economiei locale.  
 
 
 

   INVITAT IN ACEST NUMAR 

DANIELA ILIESCU, CEO (IN CURS DE AUTORIZARE DE CATRE BNR) PATRIA BANK 
PROBLEMA BANCARIZARII IN ROMANIA SI CONSTRUCTIA UNEI INSTITUTII BANCARE-
PATRIA BANK 
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Ne-am uitat la mai multe tranzacții M&A și am ales să facem un prim pas cu achiziția Nextebank, o bancă mică 
fără direcție și strategie clare la acel moment. Mai departe, integrarea platformei Patria Credit în Nextebank, 
redenumită la rândul ei în Patria Bank, a adus o contribuție substanțială la creșterea veniturilor băncii.  
   
Nu ne-am oprit aici, însă, și am explorat în continuare o achiziție care să ne ducă la un market share mult mai 
mare și cu potențial de creștere către intervalul 1%-2%. Am ales Banca Comercială Carpatica, o bancă listată la 
Bursă de Valori București care, deși era o bancă în distress și cu o serie de restricții de activitate, aducea șansa 
majorării de trei ori a cotei de piață și un atu suplimentar pentru noi: lichiditatea excedentara; peste 87% din bază 
de depozite a băncii era reprezentată de retail, cu o mare granularitate și un bun profil de maturitate. Strategia de 
dezvoltare a fost direcționată pe doi piloni principali: creștere organică și/sau creștere prin achiziții.  
   
  

 
Succese și provocări  
 
Construcția unei bănci noi prin integrarea a trei instituții financiare, dintre care două bănci de talie mică și aflate 
într-o poziție relativ dificilă, nu a fost ușoară. Am demarat un proiect complex de intregrare operațională și 
organizațională, urmat de un proces de eficientizare a activității. Complexitatea a venit în principal din faptul că 
niciuna din cele două bănci nu era o organizație modernă, cu procese stabile și o oferta bancară completă la 
momentul achiziției, ceea ce a presupus ca efortul de construcție să se desfășoare în paralel cu cel de 
reorganizare.  
   
Am acordat o atenție deosebită echipei de management în care am atras persoane dinamice, cu experiență pe 
piața financiară, dar și rebrandingului băncii și lansarea unei imagini noi și proaspete în piață, care să reflecte 
obiectivul nostru.  
 
Fuziunea celor două bănci s-a finalizat în luna mai 2017. Instituția bancară rezultată a rămas o companie listată la 
Bursă de Valori București numită Patria Bank, dar am schimbat simbolul de tranzacționare din BCC în PBK pentru    
a reflecta noua identitate a băncii.   
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Planul nostru a inclus câteva direcții importante de acțiune:  
   

•  Planul de realizare a sinergiilor operaționale prin reducere costuri operaționale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducerile de costuri s-au realizat atât prin optimizarea rețelei teritoriale cât și prin renegocieri de contracte mari 
și restructurări ale unor procese.  
 

• Roll-ouț al modelului comercial din fosta Patria Bank (anterior fuziunii) și creștere accelerată prin integrarea 
Băncii Comerciale Carpatica și prin valorificarea poziției puternice în piață pe segmentele Micro & Agro.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea volumului de credite acordate clientelei a fost unul dintre pilonii principali de îmbunătățire a 
performanței financiare a băncii fuzionate. Astfel, în perioada 2015-2018 banca a realizat o creștere anuală medie 
a volumelor de credite noi acordate de 35%, o performanță unică în sistem.   
 
 

• Am avut inițial în vedere atingerea breakeven în anul 2017, având ca pilon optimizarea bilanțului prin 
plasarea activelor lichide cu o contribuție redusă la venituri în credite acordate clientelei pentru creșterea 
bazei de venituri.  
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Stadiul actual  

Patria Bank a atins un nivel relativ de breakeven în anul 2018, cu întârziere de un an față de planul inițial. O 
considerăm totuși o realizare importantă obținută într-un interval relativ scurt, ținând cont de complexitatea 
proiectului. Am avut în vedere două obiective majore:  

• atingerea profitului operațional recurent   

• tranzacții nerecurente de lichidare de active neperformante sau neproducatoare de venit  

Una din principalele provocări, dar și oportunități ale acestui proiect, a fost faptul că bilanțul Patria Bank ulterior 
fuziunii prezența o asimetrie față de cel al sectorului bancar, determinată în principal de nivelul mare al activelor 
lichide, fapt care punea o mare presiune pe contul de profit și pierdere. Driverul principal al creșterii bazei de 
venituri a băncii a fost creșterea soldului de credite prin plasarea lichidității în exces. Astfel, la sfârșitul anului 2017 
Patria Bank avea 52% din bilanț plasat în active lichide, față de 29% media sectorului bancar. Am redus acest 
procent la 44% în 2018 și țintim un nivel normalizat de 33% pentru anul 2019.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Next steps  

Atingerea breakeven ne situează pe o poziție mult mai solidă pentru planurile noastre de viitor, inclusiv pentru 
proiecte de finanțare pe piața de capital. Avem o susținere puternică a acționarului principal prin capitalizarea 
băncii în vederea asigurării premiselor creșterii viitoare. Astfel, Patria Bank a derulat în anul 2018 două operațiuni 
de majorare de capital, prin care capitalul social a crescut de la 227 la 312 milioane lei.   

Deși am trecut printr-o perioadă de restructurare și reorganizare derulate într-un timp rapid, performanțele 
acțiunilor PBK la Bursa de Valori București au fost comparabile cu cele ale celorlalte două bănci listate, Banca 
Transilvania și BRD, în ultimele șase luni.  
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Ne dorim să implicăm și comunitatea investitorilor din România, atât a celor instituționali cât și a celor de retail, 
pentru a participa alături de noi la creșterea și dezvoltarea Patria Bank.   
   
Pe plan operațional avem în pregătire mai multe proiecte legate de digitalizare și flexibilizare a modelului de 
distribuție. Modelul nostru de distribuție se bazează pe un mix între unități bancare (brick & mortar) și forțe de 
vânzare specializate, mix potențat de tehnologie. Avem consilieri de vânzare specializați în funcție de segmente 
(IMM, Agro și Micro), iar forța de vânzare mobilă și parteneriatele vor asigura acoperirea pieței pentru segmentele 
pe care le vizăm. Avem în derulare dezvoltarea unei noi aplicații de internet&mobile banking pentru persoane 
fizice și juridice, și o platformă de video lending.   
 
Prin toate acestea ne concentrăm pe creșterea moderată dar sustenabilă, cu scopul atingerii parametrilor de 
profitabilitate normalizati pentru sistemul bancar local.   
   
Considerăm în continuare aplicabil pe termen mediu și lung planul strategic al băncii de creștere pe ambii piloni: 
creșterea organică, care se derulează an de an și își arată rezultatele, dar și cel de creștere prin achiziții fuziuni, 
deoarece vedem suficiențe oportunități de consolidare viitoare între jucătorii mici și medii din sector, consolidare 
absolut necesară pentru sustenabilitatea pe termen lung a instituțiilor bancare și a sectorului.   
   
Notă: întrucât acțiunile Patria Bank sunt listate la Bursa de Valori București, toate informațiile prezentate în acest 
articol sunt informații publice.   
 
 

 

Daniela ILIESCU este membru în Consiliul de Administrație al Patria Bank, cu vastă 
experiență în domeniul financiar (management financiar, raportare și bugetare) pentru 
instituții importante precum EEAF și BAF. Dna. Iliescu este foarte activ implicată în 
monitorizarea investițiilor fondurilor în sectorul serviciilor financiare, cele mai relevante 
fiind investițiile în Patria Bank și Patria Credit. 

Anterior poziției actuale a lucrat timp de șapte ani în cadrul PWC România, unde a fost 
responsabilă cu coordonarea serviciilor de audit și consultanță financiară pentru clienți 
importanți din domeniul bancar, leasing, companii de creditare și de gestionare a 
activelor. 

A absolvit Academia de Studii Economice (București), este un membru acreditat al 
ACCA, Camera Auditorilor Români și Organizația Română de Contabili și a absolvit 
cursurile Executive MBA al Universității din Viena. 
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Misiune, viziune și program AAFBR    
   
Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a fost înființată în anul 2008 la inițiativa celor 4 
membri fondatori: Lucian Anghel, Radu Crăciun, Ionuț Dumitru și Florian Libocor. De atunci, asociația noastră a 
progresat sub îndrumarea acestora, precum și datorită aportului membrilor care s-au implicat în proiectele 
asociației, ajungând să  reunească la finalul anului 2018 peste 100 de membri activi, analiști și manageri din 
diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, fonduri de pensii și de investiții, 
societăți de asigurări, piață de capital, comunicare financiară și relații cu investitorii etc.  
 
AAFBR este membră a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o federație ce 
cuprinde 25 de societăți naționale din domeniul investițiilor din Europa și a ACIIA (Association of Certified 
International Investment Analysts), o organizație de tip umbrelă înființată în anul 2000 pentru asociațiile naționale 
și regionale de profesioniști în domeniul investițiilor.   
   
   
Prin activitatea desfășurată de către membrii săi, AAFBR își propune următoarele obiective:   
 

• să prezinte un punct de vedere obiectiv și profesionist cu privire la perspectivele economiei românești și pe 
plan internațional: prin intermediul conferințelor cu profil financiar, comunicatelor de presă publicate ca 
urmare a unor sondaje interne în rândul membrilor asociației și opiniilor exprimate în mass-media 
românească  

• să ofere instrumente și opinii utile către: companiile interesate de evoluțiile macroeconomice în cadrul 
proceselor interne de administrare a activelor și pasivelor, analiștilor care doresc un punct de reper pentru 
propriile estimări, presei care identifică provocări economice în prezent și propune soluții pentru viitor, 
mediului universitar care se orientează asupra cercetării științifice în domeniul financiar  

• să joace un rol important în societate prin desfășurarea sau promovarea unor programe de perfecționare în 
domeniul financiar-bancar. Astfel, AAFBR oferă în România două certificări recunoscute pe plan 
internațional: CEFA-Certificatul European pentru Analist Financiar și CIIA-Certificatul Internațional pentru 
Analist de Investiții  

   
În vederea realizării obiectivelor sale, AAFBR a dezvoltat o serie de parteneriate strategice. Astfel, prin 
intermediul parteneriatului cu Institutul Bancar Român (IBR), asociația pune la dispoziție structura de examinare a 
IBR și lectori din rândul membrilor AAFBR, pentru susținerea de cursuri pregătitoare oferite candidaților în 
vederea obținerii cerificatului CEFA. În baza experienței în domeniul pregătirii pentru obținerea certificărilor 
profesionale internaționale, IBR oferă cadrul de procedură, organizatoric și logistic, necesar asigurării nivelului de 
calitate educațională cerut de EFFAS.   
   
Pentru a cunoaște mai multe detalii despre activitatea echipei noastre, va invit să parcurgeți raportul de activitate 
AAFBR elaborat de către Consiliul Director pentru anul curent, precum și numărul curent al newsletter-ului nostru.   
   
   
   
Cu stimă,   
 
 
Iancu GUDA, CFA, EMBA 
Presedinte AAFBR  

 
 
 

 

    I. PREZENTARE AAFBR 

1. MISIUNE, VIZIUNE, PROGRAM BOARD AAFBR  
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Echipa AAFBR a rămas consecventă obiectivelor asumate: prezentarea într-un mod cât mai obiectiv și 
profesionist a perspectivelor economiei românești și pe plan internațional, precum și dezvoltarea programelor de 
perfecționare în domeniul financiar-bancar. Activitatea desfășurată de echipa AAFBR pe parcursul anului 2019  
confirmă susținerea în rândul membrilor a obiectivelor noastre. Astfel, printre cele mai importante proiecte 
realizate  de către echipa AAFBR în anul curent, amintim următoarele:  
   

• Continuarea proiectului „AAFBR – Newsletter”, prin publicarea numărului opt al publicației noastre în luna 
Februarie, urmată de acest nou număr (publicațiile anterioare pot fi vizualizate pe adresa https://
www.aafb.ro/newsletter/ );  

   

• Dezvoltarea programelor CEFA și CIIA, prin pregătirea unei noi serii pentru primul nivel CEFA care a 
început cursurile de pregătire în luna Ianuarie 2019;  

   

• Creșterea numărului de membri. Echipa AAFBR s-a extins cu încă 2 colegi noi după momentul publicării 
newsletterului anterior, fiecare în parte cu o experiență în aria financiar bancară.  

 

• Partener la a două ediție a conferinței „Women în Investment Management CEE Forum 2019” organizat de 
CFA Society România, în 20 iunie, în București. În cadrul unor sesiuni interactive precum “Women as 
leaders: efficiency and inspiration” și “Financial education: setting the ground for independence” au fost 
invitați specialiști bine-cunoscuți care au dezbătut subiecte legate de importanța diversitătii la locul de 
muncă.  

   
   
Mai departe, va invităm să parcurgeți opiniile exprimate de către membri AAFBR în ediția prezentă a publicației 
de specialitate. Ne bucurăm să primim orice opinie și sugestie cu privire la publicația realizată de echipa noastră 
la adresa aafbr@aafb.ro.   

2. PROIECTELE DESFASURATE DE AAFBR –  2019 

Semnat, 

Consiliul Director al AAFBR: 

Iancu GUDA, Președinte  

Daniela ROPOTA, Vicepreședinte 

Adrian CODIRLASU, Vicepreședinte 

Ionuț DUMITRU, Vicepreședinte 

Mihail STAN, Vicepreședinte 
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AAFBR, în calitate de membră a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), vă prezintă 
ediția a XII-a a Școlii de Vară EFFAS, care va avea loc în Auditoriul Amundi Asset Management din Paris între 3 
și 5 iulie 2019.  
   
În această ediție vor fi dezbătute de către profesioniști de top teme precum:  
   

  Trenduri și provocări în administrarea activelor  

  Piața de obligațiuni în zona euro  

  Reglementarea piețelor de capital—MIFID II  

  Tranziția și inovația în sectorul energetic  

  Finanțe sustenabile: planul de acțiune la nivel european  

  Impactul ESG in sectorul financiar 

  Big data and Structured Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În fiecare an, peste 150 de profesioniști din 20 de țări diferite se aduna într-o ocazie unică de a construi simultan 
cunoștințe și relații într-o atmosferă relaxată, alaturi de lectori și vorbitori care acoperă teme reale și relevante 
pentru profesioniștii financiari. 
 
Informații despre condițiile de participare la acest eveniment și programul complet al evenimentului se găsesc la 
acest link: https://effas.net/events/summer-school.html. 
 
 

3. EFFAS SUMMER SCHOOL 2019 

https://effas.net/events/summer-school.html
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CEFA Diploma – standardul european de competenţă profesională pentru analiştii financiari                                    
O alternativă de certificare profesională la programele MBA/EMBA 
 
În baza parteneriatului dintre Asociația Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) şi Institutul Bancar 
Român (IBR), în anul 2014 au fost lansate cursurile de pregătire pentru susţinerea examenului în vederea 
obţinerii CEFA Diploma – Certified European Financial Analyst Diploma. Pe plan european, certificarea este 
oferită de The European Federation of the Financial Analysts Societies (EFFAS), reprezentată în România de 
catre AAFBR, care pune la dispoziţie atât structura de examinare, cât şi lectorii, din cadrul membrilor săi, experţi 
cu reputaţie şi practică profesională în domeniile acoperite de curricula cursului (valoarea de piaţă a unei 
companii, analiza situaţiilor financiare, finanţe corporatiste, instrumentele cu venit fix, evaluarea și analiza 
instrumentelor derivate, managementul portofoliului, etica, reglementări specifice, etc). 

 

Având in vedere experienţa în livrarea cu succes a 
cursurilor de pregătire în vederea susţinerii examenelor 
pentru obţinerea certificărilor profesionale 
internaţionale, IBR oferă cadrul de procedură şi 
organizatori necesar asigurarii standardelor de calitate 
educaționala cerute de EFFAS.  
 
Certificarile profesionale au devenit o alternativa de 
pregatire preferata la programele MBA/EMBA, fiind mai 
aplicate, conectate mai mult cu partea profesionala și 
oferind un set de cunoștințe, abilitati si competente 
relevante pentru o anumita profesie, asigurand 
detinatorilor un avantaj profesional competitiv foarte 
apreciat de angajatori.  
 
CEFA Diploma este recomandată următoarelor 
categorii de profesionişti: analişti financiari din bănci, 
din departamentele: trezorerie, corporate, private & 

investment banking; cei care activează în domeniile: fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viaţă, 
wealth management; profesionişti din orice sector al economiei care lucrează în domeniul investiţiilor, trezoreriei, 
manageri de portofoliu, assets managers, manageri financiari; profesionişti din domeniul reglementării şi 
supravegherii sectoarelor menţionate; oricărui profesionist care doreşte să exceleze în domeniul investiţiilor şi să-
şi certifice calificarea şi experienţa profesională conform standardelor europene.  
 
 
Durata programului este de un an şi jumatate (blended learning: cursuri intensive la clasă, vineri după – amiază 
şi sâmbată, 16 zile, şi studiu individual, cu tutoriat din partea lectorilor). 
 
Avantajele participării la cursurile de pregătire pentru CEFA Diploma organizate de AAFBR & IBR sub egida 
EFFAS, sunt următoarele:  
 

• un pachet de training aplicat, livrat de lectori care fac parte din elita profesioniştilor în industria serviciilor 
financiare; 

• orarul cursurilor este adaptat programului de lucru al cursanţilor, neinterferând cu acesta; 

• un avantaj competitiv important la susținerea examenelor şi un excelent raport calitate – preț (“best value 
for your money”). 

 
Diploma CEFA atestă recunoaşterea la nivel european, a competenţelor profesionale necesare în portofoliul unui 
analist financiar de top. Competentele obtinute prin finalizarea cu success a programului CEFA pot fi fructificate 
intra- şi inter-industrii: bănci, piaţa de capital, asigurări, corporaţii, autorităţi de reglementare etc.  
 

4. PARTENERIATE AAFBR SI MEMBRI NOI 

4.1  CEFA PRIN PARTENERIATUL AAFBR – IBR  
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În baza parteneriatului educaţional AAFBR – IBR, 
ceremonia de decernare a diplomelor CEFA are 
loc în cadrul Conferinţei Anuale a AAFBR, 
organizată, de regulă, în luna noiembrie la BNR, 
absolvenţii alăturându-se elitei analiştilor financiari 
din AAFBR.  
 
 
Actualitatea tematicii programului CEFA şi 
utilitatea acestuia în practică profesională este 
demostrată, fie prin beneficiile aferente deţinerii 
unei certificări profesionale de prestigiu pentru cei 
care parcurg întreg programul, fie prin ultra-
specializare într-un anumit domeniu, la standarde 
europene, pentru cei care optează doar pentru 
participarea la unul sau la câteva module din 
cadrul programului.    
 

A cincea serie a programului CEFA Diploma a fost lansată în februarie 2019 (durata programului: februarie 2019 
– aprilie 2020). La aceasta serie a programului s-au înscris 10 profesionişti, provenind din sistemul bancar, 
instituţii ale statului, companii, etc.  
 
Cea de-a şasea serie a programului internaţional de 
pregătire CEFA Diploma va fi lansată la începutul 
anului 2020, iar înscrierile sunt în curs! Alătură-te 
elitei europene a analiştilor financiar-bancari! 
 
 

Cei interesaţi doar de o anumită tematică specializată 
din cadrul CEFA, dar şi cei care doresc să cunoască 
programul şi modul în care acesta se desfăşoară, prin 
participarea efectivă şi activă la o sesiune de curs, au 
posibilitatea să se înscrie, exclusiv, doar la anumite 
module tematice.  
 
Pentru detalii despre programul CEFA Diploma, vă 
rugăm să contactaţi IBR.  
 
 
 
Date de contact: Emilia Frunză – Training Coordinator, emilia.frunza@ibr-rbi.ro, telefon: +40748.886.834 
 
 
Autor: Gabriela HÂRŢESCU, Director General al Institutului Bancar Român, membru AAFBR 

mailto:emilia.frunza@ibr-rbi.ro
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Radu CHIS este Coordonator Proiecte Finanțări Structurate în cadrul BRD – Groupe 
Societé Generale din anul 2016 și are o experiență de peste 10 ani în corporate 
banking. Anterior a ocupat poziții de Relationship Manager în cadrul Raiffeisen Bank, 
Anglo Romanian Bank și Credit Europe Bank și de Analist Financiar la Swiss Capital. A 
absolvit Facultatea de Relații Economice internaționale din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București în 2005.   

 

Liliana TIMOFTICIUC este în prezent Analist Credite clienți corporate în cadrul CEC 
Bank, anterior ocupând funcția de șef serviciu credite într-o sucursală locală, în cadrul 
aceleiași bănci.  Experiența deținută este formată din cea acumulată în sectorul bancar
-de peste 10 ani-avand  poziții similare în cadrul Alpha Bank și CEC Bank, dar și cea 
realizată în domeniul financiar-contabil, deținând calitatea de expert contabil. Liliana 
este absolventă a Facultății de Științe Economice, din  cadrul Universității “Alexandru 
Ioan Cuza” Iași,  precum și a Facultății de Drept din cadrul Universității “Petre Andrei” 
Iași. De asemenea, Liliana a urmat numeroase cursuri atât pe zona de analiză 
financiară, cât și pe zona de contabilitate și fiscalitate.  

 

 

4.3  MEMBRI NOI IN CADRUL AAFBR 

4.2  TESTIMONIAL CEFA 

Nicolae OLTEANU, absolvent CEFA  

“Un program foarte interesant, pentru orice nivel al carierei, atât pentru analiștii 

financiari începători cât și pentru cei experientati, care doresc o recunoaștere printr-o 

certificare internațională, totodată « marcand la piata » cunoștințele profesionale 

dobândite. Studiul poate fi privit ca o sinteză pragmatică a pilonilor de bază pe care se 

sprijină activitatea de analist financiar, sau ca valoare adăugată în dezvoltarea unei 

alte profesii în domeniul financiar. Consider că a fost un raport foarte bun calitate-preț, 

într-un cadru organizatoric foarte bine pus la punct prin colaborarea dintre EFFAS, IBR 

și AAFBR, oferind o îmbinare excelentă între viața profesională și programa de studiu. 

În final, această experiență a fost una utilă și plăcută, alături de cursanți implicați și 

lectori responsabili și foarte bine pregătiți. Recomand cu sinceritate acest program.”  
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Care este cauza ratelor scăzute de investitii a firmelor romanesti? În ciuda creșterii economice puternice din 
ultimii ani și a necesităților persistente de modernizare a stocului de capital, puține firme din România realizeaza 
investitii  în comparație cu partenerii UE. 

Conform celui mai recent sondaj de Investiții al BEI (EIBIS 2018), ponderea firmelor din România care 

realizeaza investitii continuă să ramană una dintre cele mai mici în comparație cu Uniunea Europeană. 

Putem observa totusi o îmbunatatire de perspectiva. În 2018, majoritatea firmelor din România raportează totusi 

că intenționează să crească mai degrabă decât să scadă investițiile, marcând o schimbare fata de 2017, când 

majoritatea aștepta o contracție (Graficul 1). Cu toate acestea, mai puțin de șapte din zece firme (68%) au 

raportat in Romania că au investit în anul 2018, mult sub media UE și Europa Centrală și de Est (ECE), de 87% și 

respectiv de 79%. Aceasta deficiență de investiție a devenit persistentă în ultimii trei ani, sugerând că în România 

ar exista factori structurali care împiedică apetitul companiilor de a investi și care scad gradul de antreprenoriat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea investițională redusă contrastează cu condițiile de finanțare favorabile (nivelul scăzut al ratei 
dobânzii) și o nevoie constantă de investiții pentru convergență la nivelul UE. În ciuda creșterii puternice a 
PIB-ului în ultimii ani, convergența reala este împiedicată de investițiile moderate. Pentru îndepartarea blocajelor, 
avem nevoie, în primul rând, de o imagine clară a principalelor obstacole investiționale și a problemelor cu care 
se confruntă întreprinderile românești. 

Calitatea scăzută a activelor subliniază necesitatea urgentă a unei rate investiționale mai mari. Companiile 
românești consideră că fondul lor de capital este de calitate mai scazută decât cele din UE. Întreprinderile au 
raportat calitatea activelor și eficiența energetică a clădirilor printre cele mai scăzute din UE, indicând nevoia de 
înlocuire și modernizare (BEI 2018). În special, întreprinderile mici si mijlocii raportează mai des decalaje de 
investiții –diferența între nivelul investiției necesare si cea realizată-(29%), atât față de UE, cât și față de media 
CESEE (14%, respectiv 24%). 

     II. MEDIUL MACROECONOMIC,  
     SECTORUL FINANCIAR BANCAR SI MEDIUL DE AFACERI 

1.   BARIERELE DE INVESTITII IN ROMANIA -  DIN PERSPECTIVA FIRMELOR 
ROMANESTI 

Graficul 1: Activitatea și perspectivele investițiilor corporative 

  

 
Sursa: EIBIS 2018. 
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In ceea ce urmează, o sa analizăm obstacolele investiționale ale firmelor românești, utilizând date de la 
EIBIS 2016-2018, care furnizează informații comparabile privind activitatea de investiții pentru firmele românești și 
cele din UE. În plus, sondajul permite identificarea firmelor constrânse din punct de vedere financiar și a 
caracteristicilor acestora, precum și tipurile impedimentelor investiționale si gravitatea acestora 1. 

Care sunt obstacolele cele mai frecvente ale investițiilor pentru companiile românești? Identificăm atat 
barierele interne din cadrul întreprinderilor, cat și principalele obstacole din mediul de funcționare al firmelor. 

Situațiile financiare mai slabe ale companiilor limitează accesul la finanțare externă pentru unele 
companii2. Caracteristicile financiare ale întreprinderii reprezintă o barieră intrinsecă în obținerea finanțarii 
(suplimentare) și astfel limiteaza capacitatea investiționala a corporațiilor, atât direct, cât și indirect. Rentabilitatea 
redusă și povara ridicată a datoriilor limitează in primul rand cash-flow-ul întreprinderii, precum și accesul la 
sursele de finanțare externe (bănci, instituții financiare nebancare, etc.). 

În comparație cu UE, companiile românești se remarcă printr-un grad de indatorare mai înalt și o bază de 
capital inferioară. Acest lucru este mai evident în cazul companiilor care sunt constrânse din punct de vedere 
financiar (a se vedea Graficul 2a). Dacă indatorarea este aproape de pragul de risc acceptat de instituții financiare 
(sau capitalul propriu mai jos decât un minim acceptabil), finanțarea prin credite noi nu este posibilă.  

Firmele cu constrângeri financiare raportează mai des lipsa sau deficiență de investiții. (Graficul 2b)3. 
Limitarea finantarii externe rezultă în investitii sub nivelul necesar sau decalaje de investiție. Sursele alternative 
de finanțare externă - cum ar fi leasingul și factoringul - sunt mai potrivite în principal pentru finanțarea capitalului 
de lucru și a investițiilor în echipamente, iar pentru proiecte de investiții mai mari, finanțarea de capital rămâne 
singura alternativă. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Studiul EIB pe Investitii si Finantarea investitiilor (EIBIS) este un sondaj anual unic, la nivelul UE, la care participa  aproximativ 12 300 de 
firme, dintre care 475 sunt firme românești analizand o perioada de 3 ani, in 2016-2018. EIBIS este reprezentativă pentru toate cele 28 de 
state membre ale UE, precum și pentru clasele de dimensiune a firmelor (de la micro la mari) și 4 sectoare principale (producție, servicii, 
infrastructură și construcții). Informații suplimentare privind EIBIS pot fi obținute la https://www.eib.org/en/about/economic-research/surveys-
data/about-eibis.htm 
2. Vezi BNR (2019). 
3. Firmele cu constrângere financiară sunt acelea a caror cerere de finanțare a fost respinsa, care au primit ofinantare mai mica decât au 
cerut, au refuzat o ofertă, deoarece au considerat că este prea scumpa și/sau nici măcar nu au solicitat finanțare externă din cauza temerii că 
ar fi respins. 

Graficul 2a: Nivelul capitalului și 
constrângeri financiare 

Graficul 2b: Decalajul investițional  și 
constrângeri financiare 

 

 
Sursa:  EIB, ORBIS, EIBIS 2018 Sursa:  EIB, EIBIS 2018 
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Sănătatea financiara a firmelor determină accesul acestora la credite, iar România deține o cotă 
considerabilă de companii, care sunt subcapitalizate sau functioneaza chiar cu capitaluri poprii negative. 
Ponderea firmelor cu capitaluri proprii negative în Romania este a doua cea mai mare la nivel european. Numai 
Letonia prezintă o cotă mai mare a firmelor cu capitaluri proprii negative, și nu surprinzator, aceasta deține și una 
dintre cele mai mari ponderi de firme cu constrângere financiară (BEI 2018). 

Ponderea ridicată a firmelor cu capitaluri proprii sub nivelul minim reglementat (sau chiar negativ) 
reflectă și factori structurali. Acestea includ disciplină slabă de plată, precum și aplicarea procedurilor de 
insolvență. Disciplina slabă de plata, caracteristică recurentă a economiei românești și reflectată si în niveluri 
ridicate de arierate (datorii neplătite la alte intreprinderi nefinanciare), este atât cauza, cât și un rezultat al 
sănătății financiare nesatisfăcătoare a întreprinderilor. Prevalența disciplinei slabe de plată face mai puțin probabil 
ca întârzierea efectuării plăților să ducă la declanșarea de proceduri de insolventa de către partenerii de afaceri. 
În plus, comparația între țări arată că procedurile de insolvență au o durată de timp  relativ îndelungată, iar ratele 
de recuperare sunt scăzute în Romania. Conform evaluării efectuate de Banca Mondială, ratele de recuperare din 
România se situează sub media regională pentru Europa și Asia Centrală, iar procedura de insolvență durează 
aproximativ cu un an mai mult  decât media (3,3 fața de 2,3 ani). Ambii factori ar putea descuraja creditorii să 
declanșeze procedura de insolvență, contribuind astfel la un număr mare de companii care se află în stare de 
sănătate financiară precară, dar continuă să existe. 

Aproximativ 12% dintre firmele românești pot fi considerate ca fiind constrânse financiar.
 
 România a fost 

printre țările cu o pondere de peste medie a firmelor cu constrângeri financiare în ultimii trei ani (9% în medie, față 
de 6% pentru UE, conform EIBIS 2016-2018). În timp ce ponderea firmelor europene cu constrângeri financiare a 
scăzut ușor în 2018, de la 7% la 5%,  diversitatea este relativ mare in cadrul tarilor membre UE. Cea mai mică 
pondere a firmelor cu constrângere financiara este în Austria (2%. mai multe țări din ECE, printre care și 
România, arătând o cotă mai mare a firmelor cu constrângeri financiare. România are a treia cea mai mare 
pondere în UE, după Letonia și Grecia, (ambele cu mai mult de 13%). 

Dincolo de constrângerile financiare, activitatea de investiții corporative poate fi împiedicată de o serie de 
obstacole  din mediul de afaceri. Examinând opiniile firmelor cu privire la aceste obstacole, ies in evidentă 
incertitudinea, reglementarea afacerilor și a pieței forței de muncă ca aspecte-cheie pentru firmele din România. 
Aproximativ trei sferturi (75%) din firme raportează incertitudinea ca fiind un obstacol al planului investițional pe 
termen lung și aproximativ două treimi consideră ca reglementările blochează investițiile (Graficul 3) 4. 

Preocupările legate de incertitudine și reglementare sunt probabil legate de incertitudinea internă cu privire la 

evoluția si modificările reglementărilor. Aici nu este vorba neapărat de nivelul de reglementare,  ci de  frecvența și 

imprevizibilitatea modificărilor de reglementare care pot cauza dificultăți în planificarea investițiilor pe termen lung 

și, prin urmare, împiedică investițiile. 

4. 68% si 66%,  pe baza studiului EIBIS 2018.  

Graficul 3: Barierele investiționale în România și în UE 

  

 
Sursa: EIBIS 2018. 
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Lipsa forței de muncă calificate și a infrastructurii de transport adecvate sunt de asemenea bariere de 

investiții frecvent menționate de firmele românești. Ponderea întreprinderilor din România care consideră 

lipsa infrastructurii de transport adecvată ca fiind o barieră de investiție rămâne cu mult peste media UE (60% în 

România, față de 46% în UE). Acest lucru este în concordanță cu o calitate scăzută de facto a infrastructurii de 

transport în comparație cu uniunea europeană, ceea ce sugerează evident nevoile persistente de a îmbunătăți 

capacitatea și calitatea infrastructurii 5.  Deși mai puține firme românești raportează lipsa forței de munca calificate 

ca o problemă în comparație cu media UE, găsirea și păstrarea personalului calificat se află si in Romania printre 

primele cinci obstacole de investiții principale. În special, o mare parte a întreprinderilor mici și mijlocii consideră 

că problema este importantă (49% față de 31% pentru firmele mari). 

Întreprinderile cu creștere rapidă (HGE) se confruntă cu bariere de investiții în mod deosebit, atât în 

întreaga UE cat și în România6. Firmele din România sesizeaza mai des lipsa fortei de munca calificate, 

accessul la finanțare si reglementarea pieței fortei de munca a fi bariere investiționale. Firmele cu creștere rapidă, 

au nevoie prin definiție de personal nou și surse de finanțare adiționale pentru dezvoltarea  activitătii. De 

asemenea, aceste întreprinderi pot necesita personal cu calificare înalta și/sau personal tehnic mai specific, 

având in vedere ca o mare parte operează în sectoare de înaltă tehnologie. Prin urmare, ele pot fi mai predispuse 

la lipsa de experiență pe fondul unei emigrări a persoanelor cu calificare înaltă. De asemenea, este posibil  ca 

sistemul financiar sa fie mai puțin adaptat la nevoile financiare ale întreprinderilor din sectoarele de înaltă 

tehnologie, în special în cazul întreprinderilor din domeniul serviciilor de IT cu imobilizări necorporale majoritar, 

care nu au garanții de ipotecă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. România are scor foarte scazut în evaluarea tabloului de bord al transportului european privind eficiența trenurilor, porturi lor maritime și, în 
special, a calității drumurilor. Consultați tabloul de bord al Comisiei Europene privind transporturile.  

6. Întreprinderile cu creștere rapidă (HGE) sunt acele întreprinderi care inregistreaza o creștere a cifrei de afaceri de peste 10% pe an pe o 
perioadă de trei ani consecutivi (minim) și având cel puțin 10 salariați la începutul perioadei de creștere. Conform acestei clasificări, o 
societate își poate schimba statutul în timp de la perioadele de creștere rapidă  laperioade de creștere mai lentă sau chiar  declin. Vezi 
Ferrando et al (2019) pentru discuții ulterioare.  

Graficul 4: Diferența dintre barierele de investiții pentru întreprinderile cu creștere rapidă 
fata de restul intreprinderilor. 
 

 

  
Source: EIBIS 2016-2018. 
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Concluzii  

Cauzele investițiilor corporative scăzute în România sunt legate de sănătatea financiară a companiilor și 
de obstacolele din mediul lor de operare. Prevalența firmelor subcapitalizate sau cu capitaluri sub pragul minim 
reglementat (adesea negative) este un factor care contribuie la rata investiționala scăzută în România. 
Companiile care  realizează investiții au situații financiare mai solide fată de companiile care nu investesc deloc. 
Scăderea capitalului propriu în urma acumulării pierderilor este o problemă pentru multe firme și are ca rezultat 
rate de îndatorare peste pragul acceptabil de risc de solvabilitate si de bonitate bancară. Prin urmare, finanțarea 
prin creditare aditională este exclusă si investiția este limitată la profitul reinvestit sau la atragerea de noi 
capitaluri.  

Pe langa cele de mai sus, există si unele firme care sunt profitabile și promițătoare, dar sunt constrânse din punct 
de vedere financiar din cauza profilului lor de risc mai ridicat sau a posibilitaților reduse de garantare prin ipotecă, 
deoarece acestea cresc foarte rapid, inovează și au o cotă mai mare de imobilizări necorporale și/sau nu dispun 
de imobilizări corporale. Subfinanțarea firmelor inovative cu creștere rapidă limitează potențialul general de 
creștere al tarii și rata de investiții la nivel agregat. 

Barierele de investiții rezultă în deficiente investiționale mai mari. Reducerea incertitudinii, cel mai adesea 
invocată în mediul de afaceri din România, rămâne cheia pentru a face față blocajelor investiționale. 
Incertitudinea atenuează apetitul investițional al firmelor și riscă să submineze competitivitatea României. 
Imprevizibilitatea procesului de elaborare a politicilor publice împiedică apetitul investițional al întreprinderilor prin 
creșterea costurilor de informare și a incertitudinii privind rentabilitatea. De asemenea, aceasta limitează 
capacitatea sectorului financiar de a finanța economia și blochează dezvoltarea pieței de capital pentru care 
increderea este un factor determinant. În plus, incertitudinea face economia mai vulnerabilă la schimbările cu 
privire la sentimentul investitorilor la nivel mondial. Astfel, pentru accelerarea investițiilor, este esențială creșterea 
previzibilității. 

În plus, accesul de finanțare și disponibilitatea personalului calificat au cel mai puternic impact asupra 
investițiilor întreprinderilor cu creștere rapidă (HGEs) din România. Consolidarea mediului de afaceri și 
dezvoltarea sectorului financiar poate ajuta la susținerea firmelor cu perspective promițătoare. Pentru a sprijini 
întreprinderile cu creștere rapidă, diversificarea tipurilor de finanțare este necesară. Pe lânga credite bancare este 
absolut necesară finanțarea alternativă prin piețele de capital și private equity. În prezent, dezvoltarea pieței de 
capital din România se află într-o fază incipientă. Extinderea utilizării instrumentelor financiare cu o componentă 
de inovare ar putea contribui, în mod similar, la facilitarea constrângerilor financiare pentru întreprinderile 
inovatoare, în special în domeniul tehnologiilor avansate. 

Dezvoltarea și păstrarea forței de muncă calificate este esențială pentru creșterea investițiilor dar si 

pentru îmbunătățirea productivității și a creșterii incluzive pe termen lung. Evoluția productivității a atenuat 

doar parțial creșterea costurilor cu forța de muncă în ultimii ani, iar productivitatea muncii în România este cu mult 

sub media UE. Emigrarea agravează lipsa forței de muncă calificate, reținând în special întreprinderile inovatoare 

și în creștere. Consolidarea investițiilor în educație și îmbunătățirea legaturii pietei forței de muncă cu sistemele 

de educație și formare profesională sunt necesare pentru a îmbunătăti competența tării.  
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Companiile mari joacă un rol crucial in stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri din Romania.  
 
Astfel, doar 5% din firmele active in România înregistrează venituri peste 1 milion de EUR (cca. 27.000 de 
companii, nivel similar în fiecare an din ultimul deceniu), dar acestea concentrează 84% din cifra de afaceri 
consolidată la nivelul intregului mediu de afaceri (comparativ cu doar 76% acum zece ani).  
 
Dintre acestea, multinationalele se disting prin know-how-ul internațional și dezvoltarea unor strategii 
investiționale pe termen lung, cu efecte benefice pe plan social, economic și demografic.  
 
Analizând evoluția situațiilor financiare pentru cele mai mari 100 de companii multinaționale active in 
România în ultimul deceniu, observăm dezvoltarea sustenabilă a situațiilor financiare, atât pe partea bilanțului cât 
și a contului de profit și pierdere. Iată care sunt cele mai importante zece evoluții ale acestora în ultimul deceniu!   

 

 

 

 

2 .  IMPACTUL COMPANIILOR MULTINATIONALE IN ROMANIA  

 

 1. Cifra de afaceri consolidată s-a dublat în ultimul 
deceniu, crescând de la 128 mld. RON (2007) la 277 
mld. RON (2017), reprezentând 21% din veniturile 
consolidate la nivelul întregului mediu de afaceri, 
respectiv 28% din PIB-ul României. Creșterea 
veniturilor a fost posibilă datorită investițiilor realizate 
pe termen lung prin reinvestirea majorității profiturilor 
obținute, așa cum se observă din analizele următoare.  

 
 2. Numărul de angajați a crescut cu aproape 50% în 
ultimul deceniu, de la 158.000 (2008) la 234.000 
(2017), reprezentând aproape 5% din totalul 
angajaților în mediul de afaceri.  

Creșterea numărului de angajați este însoțită și de 
investițiile realizate în resursă umană, prin training-
urile interne sau externe, accesul la o cultură 
organizaționala matură și know-how-ul internațional 
dezvoltat prin experiență extinsă în țări din toate 
continentele. Aceasta a contribuit și la dezvoltarea 
calității resursei umane disponibile în România. 

   

 3. Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în 
ultimul deceniu, deși inflația cumulată în perioadă 
respectivă este de 43%.   

 Astfel, salariul mediu net înregistrat de cele mai mari 
100 de multinaționale active în România a crescut de 
la 2.472 RON (2008) la 4.441 RON (2017), comparativ 
cu media națională de 2.629 RON (finalul anului 2017).   

Salariile mai mari reflectă investiția în resursă umană, 
calificarea superioară comparativ cu mediul de afaceri 
și creșterea contribuțiilor fiscale aferente.   
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4. Profitul net al celor mai mari 100 de multinaționale 
active în România s-a dublat în ultimul deceniu, în linie 
cu evoluția cifrei de afaceri, rezultatul net consolidat 
raportat de acestea crescând de la 5,1 mld RON 
(2008) la 10,7 mld RON (2017), reprezentând aproape 
21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în 
România.   

Marja netă de profitabilitate pentru cele mai mari 100 
de multinaționale este de 4%, în linie cu media 
consolidată la nivelul întregului mediu de afaceri.   

Această reflectă o performanța financiară superioară, 
având în vedere investițiile majore realizate de aceste 
companii precum și salariul mediu mai mare cu 69% 
decât media din economie.  

 

  

5. Contribuțiile fiscale (impozit pe profit, dividende, TVA 
și contribuții pentru salarii) plătite de cele mai mari 100 
de multinaționale în România ultimului deceniu au 
crescut de la 11 mld RON (2007) la 22 mld RON 
(2017).   

Plățile fiscale efectuate de cele mai mari 100 de 
multinaționale reprezintă 16% din veniturile fiscale 
înregistrate de stat în 2017 (140,2 mld RON), 9% din 
veniturile publice totale (252 mld RON) și aproximativ 
5% din PIB-ul înregistrat în anul respectiv. Astfel, fără 
aportul direct al acestor companii, deficitul fiscal ar fi 
fost cel puțin dublu (fără să considerăm și efectele 

 

 

 6. Finanțarea mediului de afaceri prin extinderea 
creditului comercial oferit clienților – soldul creanțelor 
celor mai mari 100 de multinaționale active în România 
a crescut de la 14 mld RON (anul 2008) la 35 mld RON 
(2017), comparativ cu soldul creanțelor înregistrat la 
nivelul întregului mediu de afaceri, care a crescut de la 
213 mld RON (2008) la 323 mld RON (2017).   

 Astfel, cele mai mari 100 de multinaționale active în 
România finanțează aproape 10% din creditul 
comercial în economie, aproape o treime comparativ 
cu întreg creditul bancar. 
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 8. Dezvoltarea afacerilor furnizorilor locali, deoarece 
creșterea vânzărilor implică și majorarea comenzilor 
către parteneri.   

 Astfel, soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 
de multinaționale active în România a crescut de la 14 
mld RON (2008) la 31 mld RON (2017), reprezentând 
în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul 
întregii economii (o pondere similară cu ponderea în 
PIB, ceea ce reflectă că majoritatea acestor furnizori 
sunt domestici).  

 

 9. Dezvoltarea economiei și creșterea competitivității 
mediului de afaceri prin investițiile realizate. Astfel, 
suma tuturor investițiilor realizate în ultimul deceniu de 
către cele mai mari 100 de multinaționale se ridică la 
aproape 89 mld RON, comparativ cu 748 mld RON 
înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri.   

 În proporție de aproape 80%, investițiile realizate pe 
termen lung ale acestor multinaționale se referă la 
active corporale (utilaje, echipamente, mașini, clădiri 
sau terenuri), diferența fiind de natură financiară (ex: 
preluări de alte firme). 

 

 7. Asigurarea unui buffer de lichiditate în economie, în 
condițiile în care trezoreria celor mai mari 100 de 
multinaționale a crescut de la 5 mld RON (2008) la 8,3 
mld RON (2017), ceea ce a reprezentat între 6%-9% 
din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în 
România.   

 Aceste rezerve monetare pot contribui la absorbția 
unor șocuri în economie, prin preluarea, atunci și acolo 
unde este nevoie, a finanțării creditului comercial ori a 
investițiilor necesare în economie. 
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Evoluția contului de profit și pierdere  
   
 1. Dublarea cifrei de afaceri, de la 128 mld RON (2007) 
la 277 mld RON (2017).  
   
 2. Creșterea numărului de angajați cu aproape 50% , 
de la 158.000 (2008) la 234.000 (2017).   
   
 3. Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat, de 
la 2.472 RON (2008) la 4.441 RON (2017), în condițiile 
în care media națională la finalul anului 2017 a fost de 
2.629 RON.  
   
 4. Profitul net consolidat raportat a crescut de la 5,1 
mld RON (2008) la 10,7 mld RON (2017), reprezentând 
aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor 
active în România.  
   
 5. Contribuțiile fiscale (impozit pe profit, dividende, TVA 
și contribuții pentru salarii) plătite au crescut de la 11 
mld RON (2007) la 22 mld RON (2017), reprezentând 
16% din veniturile fiscale înregistrate de stat în 2017 
(140,2 mld RON), 9% din veniturile publice totale (252 
mld RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în 
anul respectiv.   

Evoluția bilanțului  
 

 6. Soldul creanțelor comerciale a crescut de la 14 mld 
RON (anul 2008) la 35 mld RON (2017), reprezentând 
aproape 11% din totalul creditului comercial și o treime 
raportat la creditul bancar.  
   
 7. Trezoreria a crescut de la 5 mld RON (2008) la 8,3 
mld RON (2017), ceea ce a reprezentat între 6%-9% 
din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în 
România.  
   
 8. Soldul furnizorilor  a crescut de la 14 mld RON 
(2008) la 31 mld RON (2017), reprezentând în medie 
5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii 
economii.  
   
 9. Suma tuturor investițiilor realizate se ridică la 
aproape 89 mld RON, comparativ cu 748 mld RON 
înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri.   
   
 10. Reinvestirea în companie a 65% din nivelul 
profiturilor obținute, cu o rată de distribuire a 
dividendului de doar 35%, respectiv 19 mld RON.   

Concluzii privind evoluția celor mai mari 100 de multinaționale în ultimul deceniu  

 

10. Reinvestirea profiturilor în companie la nivelul a 
65% din profiturile obținute în ultimul deceniu, cu o rată 
de distribuire a dividendului de doar 35%, respectiv 19 
mld RON.   

 Prin comparație, dividendele totale înregistrate la 
nivelul întregului mediu de afaceri în ultimul deceniu se 
ridică la 264 mld RON (din care 75% în 2016-2017, 
după reducerea impozitului de la 16% la 5%), în 
condițiile în care rata de distribuire a dividendului a fost 
de 111%. Astfel, decapitalizarea mediului de afaceri 
activ în România a cauzat creșterea gradului de 
îndatorare de la 65% (2008) la 75% (2017), cel mai 
ridicat nivel din Europa. 
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În prima jumătate a anului 2019 două companii globale din sectorul tehnologiei informației și-au anunțat intrarea 
în sectorul serviciilor financiare. Cele două companii sunt Apple și Facebook.   

La finalul lunii martie compania Apple a anunțat că va lansa un card de credit Apple împreună cu banca (fostă de 
investiții) Goldman Sachs. Combinația dintre cele două companii cu branduri extrem de puternice, lichiditate 
impresionantă (de exemplu, Apple este compania cu cele mai mari rezerve de lichiditate din lume) și capacitatea 
de a lansa și promova produse anticipează un impact puternic al noului produs pe piața globală. Una dintre 
noutățile produsului este integrarea cardului în telefonul Apple: emiterea virtuală a cardului de către Goldman 
Sachs pentru deținătorii de telefoane Apple, ceea ce înseamnă că plata se va face direct cu telefonul, nemaifiind 
nevoie de cardul fizic. Deși asemenea carduri virtuale sunt deja pe piață, acestea nu au atins gradul de integrare 
între card și telefonul mobil comparabil cu noul produs al lui Apple.  

Deși termenul fintech (tehnologia utilizată în finanțe) este relativ nouă și cu o utilizare explozivă în ultimii 5 ani, în 
industria financiară impactul tehnologiei este vechi, de peste 150 de ani.  

Astfel, dacă ne uităm doar la serviciile de plăți, principalele tehnologii care au adus îmbunătățiri semnificative, în 
ceea ce privește siguranța și rapiditatea sunt:   

− Telegraful și telefonul între anii 1860 – 1960, care au adus rapiditate în efectuarea plăților.  

− ATM-ul, începând cu 1969 (instalat de Chemical Bank, bancă integrată ulterior în JP Morgan)  

− Serviciul SWIFT, fondat în 1973 și care este utilizat la nivel global pentru realizarea plăților între bănci.  

− Electronic banking, cu conectare via telefon sau televizor, începând cu anii 1980 (introdus de Citibank, 
Chase Bank, Chemical Bank în Statele Unite și de Bank of Sotland în Marea Britanie)  

− Internet banking începând cu 1994, primul serviciu fiind oferit de Microsoft în aplicația Microsoft Money, 
care permitea conectarea utilizatorului la contul sau bancar.  

− Mobile banking, odată cu lansarea în 2007 a telefonului Apple.  

Însă în ultimii ani atât numărul de companii, cât și mediile de realizare a plăților au crescut exponențial.  

Astfel, primul fintech care a ajuns la o utilizare globală a fost Paypal. Aceasta a rezultat din fuziunea companiei 
Confinity (fondată în 1998, printre alții de Pețer Thiel) cu compania X.com (fondată în anul 2000 de către Elon 
Musk). Această companie permite realizarea de plăți prin intermediul email-ului. În prezent Paypal este o 
companie financiară, clasându-se în 2018 pe locul 222 în topul Fortune 500 a celor mai mari companii din Statele 
Unite.  

Ulterior, în special datorită dezvoltării aplicațiilor mobile, au apărut fie companii fintech dedicate serviciilor de plăți, 
fie companiile de tehnologie care au introdus posibilitatea că utilizatorii acestor servicii să realizeze plăți.   

Astfel, au aparul primele servicii de plăți exclusiv mobile, în Europa cele mai cunoscute fiind Revolut și N26.  

Mai mult, companiile de tehnologie au inclus și servicii de plăți. De exemplu în China, serviciile de plăți ale Allipay 
(o companie de comerț electronic) și WeChat (un serviciu de mesagerie electronică) au milioane de utilizatori. În 
Statele Unite și Marea Britanie, pentru plăți peer-to-peer poate fi utilizat serviciul  de mesagerie al Facebook.   

Factorii care au condus la această dezvoltarea explozivă a companiilor fintech sunt datorați atât cererii cât și 
ofertei. Astfel, pe partea cererii de servicii ale companiilor fintech factorii sunt: cererea nesatisfăcută a clienților 
(datorită reglementărilor și costurilor ridicate de operare ale băncilor, anumite părți ale populației nu sunt deservite 
de către bănci, ceea ce lasă loc pe piața companiilor fintech); și preferințele consumatorilor. Pe partea de ofertă, 
companiile tehnologice au printre avantaje: lipsa reglementărilor, factor esențial, care reduce semnificativ costul 
de operare; baze largi de date ale clienților (big data) de unde pot deduce comportamentul clienților; avantaj 
tehnologic (ele dezvoltând tehnologia nouă); acces la finanțare (acestea fie dispun de rezerve mari de lichiditate, 
fie intră în parteneriat cu o bancă); lipsa competitorilor pe segmentul de piață ales.  

O altă tehnologie care promite să aibă un impact semnificativ asupra serviciilor de plăți este blockchain. Aceasta 
este o tehnologie distribuită, ca modalitate de funcționare și rezilientă, fiind similară tehnologiei torrent de transfer 

3.   EVOLUTII IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI FINANCIARE 
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de fișiere pe Internet. Astfel, aceeași informație este stocată în mai multe locații, iar în cazul în care o locație este 
afectată, celelalte locații certifică tranzacțiile/datele. În acest mod, tehnologia este rezilientă la fraude și la 
disfuncționalități ale sistemelor informatice. În același timp tehnologia asigură confidențialitatea tranzacțiilor.   

Infrastructura blockchain permite realizarea de plăți, certificarea datelor, realizarea de contracte inteligențe dar și 
crearea de monede virtuale (criptomonede), cele mai cunoscute fiind Bitcoin (creat în 2009), Ethereum, Ripple 
(format dintr-un consorțiu la care participă câteva zeci de bănci).   

Cea mai bună paralelă care poate fi făcută cu acest sistem este bit-torent – un protocol folosit pentru transferul de 
fișiere peer-to-peer. În cadrul acestei sistem, fișierele sunt stocate descentralizat, iar calea de acces la aceste 
fișiere se regăsește în protocolul bit-torrent. Astfel, rețeaua funcționează și în cazul în care un anumit participant 
(sau mai mulți) ies din rețea. Datorită structurii descentralizate, practic a fost (și este) imposibil pentru autorități să 
elimine distribuirea de fișiere (fără plata drepturilor de autor), pe Internet.  

Rețeaua bitcoin a  intrat în funcțiune pe 3 ianuarie 2009, cu Satoshi Nakamoto care a generat (mine) blocul inițial 
(cu numărul 0) al bitcoin (genesis block of bitcoin) și a primit 50 de monedă bitcoin. In cadrul blocului se  afla 
următorul text, care făcea referire la pierderea încrederii în sistemul financiar: “The Times 03  ian. 2009 
Cancelarul la un pas de al doilea plan de salvare al bancilor” (The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of 
second bailout for banks).  

Printre primii suporteri bitcoin au fost programatorii care au încercat anterior emiterea de monede virtuale.  

Moneda bitcoin este generată prin mining (proces care necesită putere mare de calcul și presupune rezolvarea 
unor algoritmi de către miner) iar cantitatea de bitcoin este  limitată la 21 mil. de unități.  

Bitcoin a înregistrat o volatilitate extrem de ridicată, prețul lui variind în funcție de evenimentele care afectau 
încrederea în acesta monedă.  

Astfel, bitcoin a fost utilizat:  

• Ca plată în tranzacții ilegale (ex. trafic de droguri, de materiale interzise);  

• În operațiuni de spălare de bani;  

• În transferul de capital din China în exterior (în condițiile în care în China sunt în vigoare restricții la contul 
de capital).  

De asemenea, bursele din Chicago au lansat contracte derivate având ca activ support bitcoin iar companiile 
fintech carduri prin care se poate plăti cu monedă bitcoin.  

Pe baza modelului bitcoin au apărut ulterior peste 2000 de monede virtuale.  

În anul 2017 s-a format un balon speculativ, valoarea maximă a bitcoin ajungând la 19 783.06 USD. Cinci zile mai 
târziu prețul a scăzut cu o treime, ajungând la 13 800 USD. Balonul speculativ s-a spart în 2018, prețul coborând 
la începutul anului 2019 către 3500 USD. Ulterior valoarea bitcoin a crescut, tranzationandu-se în prezent în jurul 
valorii de 11 000 USD.   

Mai mult, au început să apară aplicații comerciale, de transfer de fonduri și de asemenea s-au format consorții în 
special de instituții financiare, care să testeze aplicabilitatea comercială a monedelor crypto. Un exemplu de 
asemenea aplicație a monedelor crypto este posibilitatea oferită de fintech-ul Revolut de a avea conturi (și de a și 
putea face plăți) în principalele monedă crypto.  

Insă, în luna iunie, au fost făcute două anunțuri care au potențialul de a crește exponențial utilizarea crypto-
monedelor, și de a arăta că tehnologia s-a maturizat.  

Astfel, pe 17 iunie, 2019, Ripple a anunțat un parteneriat strategic cu Money Gram. Ripple este o monedă crypto, 
a treia din lume ca și capitalizare, susținută de un consorțiu de bănci globale, iar printre investitori sunt Accenture, 
Santander, Standard Chartered, Google Ventures, CME. Money Gram este unul dintre cele mai mari servicii 
globale de transfer de bani. Conform acordului strategic, Ripple va deveni partenerul cheie al MoneyGram pentru 
plățile transfrontaliere și decontarea valutară utilizând active digitale.   

În ziua acestui anunț, în sesiunea de tranzacționare, acțiunile Money Gram, mai mult decât s-au dublat, 
înregistrând o creștere de 152%.  

A doua știre este și mai spectaculoasă: pe data de 18 iunie, Facebook a anunțat lansarea propriei monede crypto 
la începutul anului viitor, monedă ce se va numi Libră și va fi globală.  
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Conform comunicatului Facebook, motivul lansării este: “Pentru mulți oameni din întreaga lume, chiar și serviciile 
financiare de bază sunt incă inaccesibile: aproape jumătate dintre adulții din lume nu au un cont bancar activ, iar 
procentul acestora este mai mare în tările în curs de dezvoltare și chiar mai ridicat pentru femei. Costul acestei 
excluderi este ridicat-aproximativ 70% din întreprinderile mici din tările în curs de dezvoltare nu au acces la 
credite și 25 de miliarde de dolari sunt pierduți de migranți în fiecare an prin taxe de transfer de fonduri”.  

Plățile cu această monedă vor putea fi realizate atât prin aplicațiile Facebook: Whatup și Facebook Messenger, 
cât și printr-un portofel digital dezvoltat de Facebook numit Calibra. Facebook așteaptă undeva la 1,7 miliarde de 
utilizatori ai noii monede (la finalul lui martie Facebook avea aproape 2,4 miliarde de utilizatori activi).  

Printre partenerii (în număr de 27) Facebook pentru această monedă sunt Visa și Mastercard (care o vor accepta 
oriunde este afișată sigla lor) precum și Vodafone, Paypal, Uber, Lyft, ebay.  

Sectorul fintech probabil va continua să se dezvolte accelerat, însă aceste tehnologii sunt adoptate rapid și de 
către bănci, fie prin dezvoltare internă, fie prin parteneriate cu companii de tehnologice (ex. Apple – Goldman 
Sachs), fie prin achiziții de companii fintech.  

Totuși, pentru Apple și Facebook este așteptat un răspuns din partea Google și Amazon. De la aceste companii 
va veni probabil competiția cea mai puternică la sectorul financiar la nivel global.  

   

Adrian CODIRLASU, CFA, PhD 

Vice-Presedinte AAFBR 

Presedinte CFA Romania 
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• În T1 2019, produsul intern brut a crescut în termeni anuali cu 5%, un avans peste creșterea potențială. 
Consensul pieței sugerează că ritmul actual nu se va menține pe parcursul anului. Economia continuă să fie 
stimulată de creșteri salariale, care în termeni reali au fost mai mari în T1 2019 decât în anul 2018.  

• Principalii contribuitori la avansul economic din T1 2019 au fost serviciile și comerțul & transportul. 
Construcțiile au avut o contribuție pozitivă, după doi ani de scădere. Observăm că segmentele rezidențial 
(~27% an-la-an) și nerezidențial (~16% an-la-an) au un ritm de creștere alert, în timp ce avansul din 
construcțiile de infrastructura a început să fie vizibil doar în aprilie 2019, plecând de la o bază redusă. Aportul 
industriei la creșterea economică a fost nesemnificativ, această decelerând puternic în comparație cu anul 
2018.  

• Pe partea de cheltuieli a produsului intern brut, observăm o reaccelerare a consumului, în linie cu un ritm 
crescut al vânzărilor cu amănuntul, dar și o creștere a investițiilor, provenind în special din componența de 
construcții noi, în timp ce investițiile în mașini și echipamente sunt în scădere.  De asemenea, stocurile 
explică jumătate din avansul economic, un semnal negativ, date fiind condițiile de ciclu economic actual, în 
care economia se așteaptă să continue să decelereze, după ce   a atins deja punctul maxim în anul 2017.  

• Creșterea activității din servicii este explicată de sectorul IT, unde cifra de afaceri a marcat un plus de ~24% 
an-la-an în T1 2019, în comparație cu doar ~14% în anul 2018, tendința fiind de accelerare și în aprilie. De 
asemenea, serviciile furnizate întreprinderilor au o dinamică a cifrei de afaceri de 20% an-la-an în T1 2019, 
față de 15% an-la-an în anul 2018. În cazul celor din urmă, remarcăm în special serviciile juridice/
contabilitate/consultanță (+33% an-la-an), cele de arhitectură și inginerie (~28% an-la-an ) și tranzacțiile 
imobiliare (~20% an-la-an), care au o legătură directă cu activitatea de construcții revenită în teritoriu pozitiv.  

• Din detaliile vânzărilor cu amănuntul, care au accelerat la 8.5% an-la-an în T1 2019 față de 5.5% an-la-an în 
2018, observăm că marginal, impulsul vine din segmentul de produse nealimentare și din vânzările de   

4.   EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 
  

 2015 2016 2017 2018 T1 2019 Apr 2019 

Produsul intern brut (real), an-la-an 4,0% 4,8% 7,0% 4,1% 5,0% n.a 

Producția industrială, an-la-an 2,8% 3,1% 7,8% 3,5% 0,6% 1,5% 

Lucrările de construcții, an-la-an 10,6% -4,4% -5,6% -4,1% 11,7% 33,4% 

Comerțul cu amânuntul, an-la-an 9,5% 12,4% 10,8% 5,5% 8,5% 7,1% 

Inflatța anuală (sfarșit de perioadă) -0,9% -0,5% 3,3% 3,3% 4,0% 4,1% 

Deficitul/ excedentul bugetar cash 
(% PIB) 

-1,5% -2,4% -2,9% -2,9% -0,5% -1,1% 

Deficitul comercial (mld. EUR, FOB 
-CIF, cumulat) 

8,4 10,0 13,0 15,1 3,7 5,0 

Deficitul de cont curent (mld. EUR, 
cumulat) 

2,0 3,6 6,0 6,5 1,1 2,3 

Flux investiții străine directe (mld. 
EUR, cumulat) 

3,0 4,5 4,9 5,0 1,2 1,3 

Datoria publică (% PIB) 37,8% 37,2% 35,2% 35,0% 34,9% n.a 

Dobanda de politică monetară (%) 1,75 1,75 1,75 2,5 2,5 2,5 

Cursul de schimb EUR/RON, 
sfârșit de perioadă 

4,52 4,54 4,66 4,66 4,76 4,76 

Sursa: BNR, INSSE, Ministerul finantelor 
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combustibil. Astfel, uitându-ne la prima categorie remarcăm o creștere de trei ori mai rapidă a vânzărilor de 
mobilă și produse electrice (~18% an-la-an în T1 2019) față de anul 2018, acestea fiind corelate pozitiv cu 
avansul din sectorul rezidențial. De asemenea, vânzările de îmbrăcăminte și încălțăminte și-au dublat 
dinamica în T1 2019 (~15% an-la-an), față de anul 2018.  

• Industria a pierdut semnificativ din ritm în T1 2019, înregistrând un avans de 0.6% an-la-an. Cele mai 
importante industrii pentru export, cu valoarea adăugată mare, și-au încetinit activitatea. Producția de mașini 
și componente auto a crescut cu doar 8.6% an-la-an în T1 2019 față de 13.5% în anul 2018. Producția de 
echipamente electrice a avut un ritm de 3 ori mai mic în T1 2019 (~6% an-la-an) față de anul 2018. Producția 
de mașini, utilaje&echipamente a scăzut cu 2.4% an-la-an în T1 2019, în comparație cu un salt de 18% an-la-
an în anul 2018. Astfel, cererea externă scăzută se resimte pe piața românească, estimările de avans 
economic în marile economii ale lumii fiind în scădere în  2019.  

• Inflația a urcat de la 3.3% an-la-an în decembrie 2018 la 4.1% în aprilie 2019 (păstrând valoarea în mai), deci 
în afara intervalului țintit de variație, de 1.5%-3.5%. Pentru decembrie 2019, BNR estimează o inflație de 4%
1.  

• BNR a făcut  pauză în ciclul de creștere a dobânzii de politică monetară, după ce a efectuat 3 majorări în anul 
2018, de la 1.75% până la 2.5%. Astfel, în prima jumătate din 2019 a păstrat neschimbată dobândă cheie, dar 
menține un control strict al lichidității.  

• OUG 114 a fost modificată la sfârșitul primului trimestru, astfel încât impactul asupra sistemului bancar este 
sensibil diminuat. Taxa pe activele bancare a fost redusă de 3 ori, pentru băncile cu cotă de piață mai mare 
de  1%, și diverse discounturi pot fi aplicate, dacă se îndeplinesc anumite condiții de creștere a creditării și/
sau diminuări de marjă.  

• Deficitul bugetar cash a crescut aproape de 2 ori în primele 4 luni ale anului, în comparație cu perioada 
corespunzătoare din 2018, până la 1.1% din PIB. Ritmul de creștere a veniturilor a fost de 11% an-la-an  în 
timp ce cheltuielile au avansat cu 15.9% an-la-an. Veniturile din contribuțiile din asigurări cresc în linie cu 
bugetul planificat pentru anul 2019, însă cheltuielile cu personalul au un ritm mult mai mare, de 26%, în timp 
ce bugetul pe 2019 prevede o creștere de 18.5%. Din execuția cash rezultă o creștere de 15% an-la-an pe 
cheltuielile de investiții, ele ajungând la  6.8 mld RON (iar planul este de 50 mld RON pentru tot anul).  

• Datoria publică este de 34.9% în martie 2019, în ușoară scădere față de decembrie 2018. După dificultățile 
întâmpinate la începutul anului în vânzarea de titluri de stat pe piața internă, modificarea OUG 114 a avut un 
efect pozitiv. De asemenea, Trezoreria a vândut 3 miliarde de euro în eurobonduri   (1.5% din PIB) la sfârșitul 
lunii martie și a  convins agenția de rating S&P să mențină outlookul stabil în cazul României. 

 

Autor: Mihaela MANDROIU (NEAGU), membru AAFBR 
 

 

 

1 Pe baza datelor de sfarsit de trimestru, conform Raportului de Inflatie din mai 2019  
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După un sfârșit de 2018 dominat de incertitudine și scăderi 
masive ale cotațiilor principalelor companii listate pe piață 
locală de capital ca urmare a implementării OUG 114, 
principalii indici ai Bursei de Valori București au înregistrat 
creșteri de peste 11% cu o săptămâna înainte de închiderea 
primei jumătăți a anului 2019. Indicele de referință al pieței 
locale, BET, s-a apreciat de la începutul anului până la data 
de 26 iunie 2019 cu 17.1%, recuperând aproape în totalitate 
scăderea agresivă din luna decembrie 2018, înregistrată în 
urma măsurilor fiscale adoptate de către guvern, care au 
condus la deteriorarea mediului investițional. În ciuda 
corecțiilor ex-dividend ale emitenților tendința ascendentă a 
indicelui BET s-a menținut inclusiv în perioadă mai-iunie, 
indicele atingând noi maxime ale anului. Companiile care au 
contribuit cel mai mult la tendința ascendentă a indicelui BET 
sunt: OMV Petrom (creștere de 28.8% de la începutul anului), 
Fondul Proprietatea (+18.3%), Banca Transilvania (+17.5%) 
și Romgaz (+14.4%). Specificul de dividend al pieței locale de 
capital a fost evidențiat din nou de către indicele BET-TR, 
care a atins un nou maxim istoric de 13,946.96 de puncte pe 
data de 21 iunie, iar la data de 26 iunie 2019 înregistra o 
apreciere de la începutul anului de 27.3%. 

 Excluzând indicele BET-TR, cel mai performant indice până 
la data de 26 iunie 2019 este indicele BET-NG ce cuprinde 
societățile care activează în sectorul de energie și sectorul de 
utilități. BET-NG a înregistrat o creștere de 17.4%, datorata 
performanțelor excelente înregistrate de cei cinci cei mai 
importanți constituienti ai indicelui: OMV Petrom (+28.8%), 
Nuclearelectrica (+33.8%), Electrica (+14.9%), Transgaz 
(+11.1%) și Romgaz (+14.4%).  

Comparativ cu principalii indici de pe piețele europene de 
capital, de la începutul anului până la data de 26 iunie 2019 
indicele BET se situează pe primul loc din punct de vedere al 
randamentului înregistrat. În topul celor mai performanțe piețe 
de capital din Uniunea Europeană, România este urmată de 
indicii de referință a piețelor de capital din Elveția (+16.7%), 
Franța (+16.3%), Germania (+16%) și Italia (+14.9%). De 
remarcat faptul ca până la 26 iunie 2019, indicele BET-ul a 
înregistrat cea mai mare creștere YTD, în ciuda faptului că în 
2018 a înregistrat a două cea mai mică pierdere (-4.8%), 
după indicele BUX din Ungaria (-0.6%).  

   

Capitalizare și lichiditate  

Comparativ cu începutul anului curent, la data de 26 iunie 
2019 capitalizarea bursieră a companiilor listate pe segmentul 
principal al BVB a crescut cu 12.03% de la 30.70 mld. EUR la 
sfârșitul lunii decembrie 2018, la 34.35 mld. RON la sfârșitul 
zilei de tranzacționare din 26 iunie 2019. În prima parte a 
anului, lichiditatea pieței locale de capital s-a situat sub 

     III. PIATA DE CAPITAL 

1. EVOLUTIA BURSEI DE VALORI BUCURESTI 

 
Indici interni 2016 2017 2018 

YTD 2019 
(26.06) 

BET 1,2% 9,4% -4,8% 17,1% 

BET-TR 9,7% 19,1% 4,3% 27,3% 

BET-XT 0,5% 14,5% -7,6% 15,2% 

BET-XT-TR 8,4% 23,8% 0,5% 24,6% 

BET-FI -1,9% 33,4% -12,6% 11,0% 

BET-NG -3,0% 10,8% -7,4% 17,4% 

BET-PLUS 1,7% 10,7% -4,8% 16,5% 

BET BK 0,2% 22,8% -11,6% 12,6% 

ROTX 1,0% 12,8% -3,9% 17,5% 

Valoare 
actiuni 

principal                    
(mil lei) 

  9.253,80      11.852,43  11.457,33         5.200,09 

Valoare 
actiuni ATS 

(mil lei) 
 209,26               165,29  215,17              109.91 

Sursa evolutii: BVB, Infront Professional Terminal, calcule 

proprii 

Indici 
externi 

2016 2017 2018 
YTD 2019 

(26.06) 

SOFIX 
(BG) 

27,2% 15,5% -12,3% -2,8% 

BUX (HU) 33,8% 23,0% -0,6% 2,4% 

WIG20 
(PL) 

4,8% 26,4% -7,5% 1,8% 

ATX (AT) 9,2% 30,6% -19,7% 7,3% 

PX (CZ) -3,6% 17,0% -8,5% 6,6% 

DAX (DE) 6,9% 12,5% -18,3% 16,0% 

FTSE 100 
(UK) 

14,4% 7,6% -12,5% 9,1% 

Eurostoxx 
50                 

(Zona 
Euro) 

0,7% 6,5% -14,3% 14,7% 

SP500 
(SUA) 

9,5% 19,4% -6,2% 16,2% 

Nikkei 225 
(JP) 

0,4% 19,1% -12,1% 5,4% 

Hang Seng 
(Shanghai) 

0,4% 36,0% -13,6% 9,2% 
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valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului 2018. Principala cauza care a contribuit la reducerea activității de 
tranzacționare a investitorilor a fost adoptarea unui comportament investițional pasiv ca efect al măsurilor 
adoptate prin OUG 114 de către guvernul României la sfârșitul anului 2018. În luna mai 2019, mediu investițional 
s-a îmbunătățit, lichiditatea (valoarea tranzacțiilor) pe segmentul de acțiuni depășind pentru prima dată în acest 
an nivelul de 1 mld. RON. Cu toate acestea, în perioada ianuarie – 26 iunie 2019, valoarea totală de 
tranzacționare a fost de 5.2 mld. RON, cu 9.24% mai scăzută comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  

În ultimele șase luni, acțiunile Băncii Transilvania (TLV), BRD – Groupe Societé Generale (BRD) și ale Fondului 
Proprietatea (FP) au continuat să fie cele mai tranzacționate. Valoarea medie a tranzacțiilor a fost de 14.67 mil. 
RON pentru TLV, 6.69 mil. RON pentru BRD și de 4.79 mil. RON pentru FP. Acțiunile din sectorul bancar au 
înregistrat, în continuare, o volatilitate sporită. Astfel, variația zilnică a prețurilor TLV a fluctuat între -9.6% și 
11.1%, BRD între -13.04% și 10.89%, FP între -6.36% și 3.86%, iar variația indicelui BET între -4.23% și 3.75%.  

Distriburi de dividende  

Piața de capital din România continuă să fie între primele piețe de capital la nivel mondial din punct de vedere al 
randamentului dividendelor. La data de 26 iunie 2019, după ce majoritatea societăților ce au acordat dividende au 
avut data ex-date, randamentul mediu al dividendelor companiilor din indicele BET era de 8.12%, în comparație 
cu un randament al dividendului înregistrat la sfârșitul lunii mai de 8.6%. Analiza dividendelor distribuite de către 
companiile din BET ne arată că randamentul mediu ponderat al dividendelor distribuite de companiile din sectorul 
financiar este de 9.77%, randamentu mediu ponderat al dividendelor ditribuite de companiile din sectorul 
energetic este de 9.14%, iar randamentul mediu ponderat al dividendelor distribuite de companiiledin sectorul de 
utilități este de 5.03%. (tabel Companii BET)  

 La 26 iunie 2019, cinci companii listate pe piața reglementată înregistrau randamente ale dividendelor de peste 
10%: BRD Groupe Societé Generale (15.24%), Romgaz (12.37%), Nuclearelectrica (11.83%), Turbomecanica 
(12.94%) și Transilvania Broker de Asigurare (10%). Trei companii au acordat acțiuni gratuite investitorilor: 
TeraPlast – raport de 1 acțiune gratuită la 4 deținute, Bittnet – raport de 1 la 1, și Banca Transilvania – raport de 8 
la 100. Bancă Transilvania a fost singura companie de pe piața principală care a oferit atât dividende, cât și 
acțiuni. Cumulând cele două operațiuni de distribuire, Banca Transilvania se plasează pe primul loc în funcție de 
randamentul oferit acționarilor.  

Raportări aferente T1 2019  

În luna mai s-a încheiat perioada de raportări financiare ale companiilor privind rezultatele financiare aferente 
primului trimestru al anului 2019. Astfel, în rândul companiilor care formează indicele BETPlus, 7 companii au 
raportat o pierdere netă aferentă T1 2019. Din cele 30 de companii care au raportat un profit net, 12 companii au 
înregistrat o evoluție negativă a profitului, comparativ cu primul trimestru al anului 2018. O evoluție pozitivă au 
înregistrat 18 companii. Surprizele au venit din partea companiilor precum Turbomecanica (TBM), Zentiva (SCD), 
IARV, Purcari (WINE) și Cemacon (CEON). Astfel, Turbomecanica a raportat un profit aproape dublu în T1, în 
contextul în care aceasta a oferit un dividend cu unul din cele mai mari randamente pe BVB (12%). Zentiva a 
raportat o cifră de afaceri în creștere cu 40%, și un profit net de 2.5 ori mai mare în T1 2019. IARV a înregistrat o 
cifră de afaceri dublă și un profit net în creștere cu 75%. Profitul net al Cemacon a crescut cu 106% în T1 2019, 
iar cel al Purcari cu 46%, față de aceeași perioadă a anului trecut.   

Simbol 
Pret 
26.06 

Evolutie 
2019* 

Profit net 
T1'19/T1'18 

Dividend 
2019 
(DIV) 

Randame
nt DIV 
2019 

EPS P/E P/B P/S 
Pondere 
in indice 

BET 

DIV 
ponderat 

FP 1,0450 18,3% 41,2% 0,09030 8,6% 0,12 9,01 0,94 8,40 20,08% 1,74% 

TLV 2,3550 17,5% 19,1% 0,17000 7,2% 0,26 8,94 1,42 3,18 19,69% 1,42% 

SNP 0,3850 28,8% 34,8% 0,02700 7,0% 0,08 4,99 0,67 0,95 18,59% 1,30% 

SNG 31,8000 14,4% 16,3% 4,17000 13,1% 3,74 8,50 1,49 2,34 11,21% 1,47% 

BRD 12,4000 8,8% -27,3% 1,64000 13,2% 2,08 5,96 1,08 3,05 8,63% 1,14% 

TGN 351,0000 11,1% -19,1% 21,66000 6,2% 38,26 9,17 1,06 2,66 6,03% 0,37% 

EL 11,1500 14,9% NR 0,73000 6,5% 0,38 29,61 0,69 0,66 4,30% 0,28% 

DIGI 29,7000 16,0% NR 0,50000 1,7% -0,69 -43,05 4,62 0,58 2,76% 0,05% 

SNN 10,9200 33,8% 23,9% 1,25670 11,5% 1,50 7,27 0,45 1,46 1,84% 0,21% 

TEL 21,0000 -2,3% -44,3% - - 0,70 30,12 0,54 0,58 1,73% 0,00% 

ALR 2,1300 -30,8% NR - - 0,14 14,96 1,30 0,51 1,31% 0,00% 

M 32,5000 21,3% -46,0% - - 0,67 48,75 4,04 0,85 1,70% 0,00% 

COTE 79,4000 2,2% 26,0% 7,46770 9,4% 7,35 10,80 1,02 1,75 0,79% 0,07% 

WINE 23,5000 41,6% 46,5% 0,95000 4,0% 2,22 10,57 2,83 2,65 0,73% 0,03% 

SFG 20,0000 1,3% -89,8% 0,35240 1,8% 0,33 59,75 5,82 0,95 0,63% 0,01% 

BVB 22,2000 5,7% -32,4% 1,12590 5,1% 1,02 21,84 1,58 8,62 0,51% 0,03% 

8,12% Randament mediu dividende indice BET 

*Evolutia nu incorporareaza randamentul dividendului 
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Printre cele mai importante companii care au înregistrat un profit net în scădere sunt BRD (-27%), Aerostar (-
22.6%), Transgaz (-19%), Sphera Franchise Group (-90%), Transelectrica (-44%) și MedLife (-46%). La rândul ei, 
compania Digi Communications a raportat o pierdere netă de 17.65 mil. EUR, comparativ cu profitul net de 14.81 
mil. EUR din T1 2018. Inclusiv Electrica a înregistrat o pierdere netă de 40.86 mil. RON, față de profitul de 59.26 
mil. RON din T1 2018.  

În rândul societăților de investiții financiare, SIF2, SIF3 și SIF5 au înregistrat o variație pozitivă a profitului net 
aferent T1 2019. Cea mai mare creștere a fost raportată de SIF2, datorându-se dividendelor primite în calitate de 
acționar al Alro Slatina. În același timp, SIF3 și SIF5 au înregistrat ambele o creștere de aproximativ 2.5 ori a 
profitului net.  

Din analiza mutiplilor de piață a principalelor sectoare de activitatitate din care fac parte companiilor constituente 
ale indicelui de referință BET, putem observa că societățile din sectorul financiar se tranzacționează la un multiplu 
P/E mediu de 7.78, societățile din sectorul energetic se tranzacționează la un multiplu P/E de 8.52 în timp ce 
companiile din sectorul de utilități se tranzacționează la un multiplu P/E de 14.42.  

 

 

 

 

  

 

 

Obligațiuni  

De la începutul anului 2019, pe piața ATS au fost listate 4 emisiuni de obligațiuni cu un cupon de 9% și 10%, 
plătibil semestrial. Pe lângă obligațiunile deja listate la BVB, alți emitenți au demarat procesul de admitere la 
tranzacționare a obligațiunilor emise. Ascendia are în vedere listarea la BVB a obligațiunilor emise recent în 
valoarea de 3 mil. RON, având o scadență de 3 ani și o dobândă de 10% pe an, plătibilă semestrial. (tabel 
Obligațiuni ATS)  

O noutate pentru piață românească de capital este emisiunea de către Alpha Bank a unor obligațiuni ipotecare 
care urmează a fi admise la tranzacționare la BVB. Obligațiunile în valoare de 200 mil. EUR au fost emise în baza 
creanțelor care fac obiectul contractelor de credit ipotecar acordate de bancă. Alpha Bank a primit deja aprobarea 
Autorității de Supraveghere Financiară pentru certificatul de înregistrare a obligațiunilor în vederea admiterii la 
tranzacționare.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Autori: Luca Cristian NICOLAE, analist Tradeville, si Dan POPESCU, asistent dep. Analiză 
Tradeville  

 

 

 

 

 

 

 

Sectoare principale indice BET 

Sector P/E P/B P/S 
Randament          

dividend 

Sector financiar 
                           

7.78  
                           1.28                             3.17  9.77% 

Sector energetic 
                           

8.52  
                           0.90                             1.37  9.14% 

Sector utilitati 
                         

14.42  
                           0.93                             2.06  5.03% 

Emisiuni de obligatiuni listate in 2019 pe ATS 

Simbol Valoare emisiune Cupon Scadenta 

ELEF21 7.65 mil. RON 9%, semestrial 3 ani 

BNET23A 9.7 mil. RON 9%, semestrial 5 ani 

BNET23C 10 mil. RON 9%, semestrial 4 ani 

GS21 2 mil. RON 10%, semestrial 3 ani 
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1. PESTE  409,715 PRESCOLARI SI ELEVI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR AU STUDIAT IN SASE 
ANI „EDUCATIA FINANCIARA” PRIMIND „CU TITLU GRATUIT” 1,000,000 MANUALE. DAR DACA 
MULTIPLICAM CU 2, 3 SAU 4 PARINTI/BUNICI?  

Am constatat o lipsă în România a culturii generale, dar mai ales a celei financiare, precum și lipsa literaturii 

financiare pentru cei mici, în condițiile în care produsele și serviciile financiare sunt tot mai sofisticate, iar 

incluziunea financiară lipsește cu desăvârșire. Este mare nevoie de a impune respectul noilor generații față de 

muncă, bani, instituții, persoane. Trebuie creață o anumită independență financiară și replierea acestora în caz de 

șomaj.  

De aceea, am considerat extrem de necesară implementarea la nivel național a disciplinei opționale Educație 

financiară, în acest scop  înființând în anul 2014 Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE).   

Înainte de a trece la demararea proiectelor educaționale, am făcut o cercetare de piață atât în țară, cât și în 

străinătate. În țările dezvoltate ale Europei, dar și în țările din jurul României se studia educația financiară fie 

obligatoriu la școală, fie opțional. În țara noastră, am identificat necesitatea schimbării mentalității noii generații, 

respectiv punerea bazelor unui stil de viață nou, chibzuit, responsabil, care nu incurajează consumul, nici 

creditarea, ci economisirea.   

Mă ocup de educația financiară a noii generații din anul 2007. 

Consider că, pentru realizarea educației financiare la noi în 

țara, trebuie că această disciplină să fie studiată prin școală, în 

mod organizat, pe bază unei programe școlare, prin realizarea 

unui cadru juridic necesar (încheierea de parteneriate) și prin 

accesul liber, egal și gratuit al elevilor la manualele școlare. 

Cea mai mare dificultate în realizarea proiectelor educaționale 

a constituit-o lipsa banilor atât pentru promovarea disciplinei 

Educație financiară, cât și pentru distribuirea cu titlu gratuit a 

materialelor școlare atât în mediul urban, cât și în cel rural.   

Am început în anul școlar 2013-2014 cu introducerea educației 

financiare la nivelul învățământului primar, pe parcurs 

adăugând și nivelul de liceu. În prezent, derulăm 4 proiecte.   

Fiind vorba de un curs opțional, Ministerul Educației Naționale nu acoperă din bugetul sau costul manualelor, ci 

poate impune acordarea manualelor „cu titlu gratuit” în baza parteneriatelor încheiate cu diverși terți. Că atare, 

APPE trebuie să strângă fonduri din sponsorizări, să cumpere cărțile și să le distribuie în toată țara celor care au 

solicitat. De exemplu, în anul școlar 2018-2019, s-au înscris în program 80,000 preșcolari și elevi (25,000 

preșcolari, 45,000 elevi din învățământul primar, 5,000 elevi de gimnaziu și 615 elevi de liceu). Costul total al 

manualelor școlare s-a ridicat la sumă de 103.000 euro.  

Inițial, proiectul a fost susținut parțial de BNR, iar completarea resurselor financiare necesare pentru tipărirea și 

distribuirea în teritoriu a cărților era realizată de către APPE prin intermediul sponsorizărilor obținute din sistemul 

bancar și de la companii naționale și multinaționale. APPE este deja în al treilea an de când susține numai cu 

ajutorul sponsorilor proiectele educaționale, respectiv toate costurile de tipărire și distribuire a manualelor.   

În martie 2018, Ministerul Educației Naționale a încheiat un parteneriat de colaborare cu APPE pe patru ani 

pentru continuarea introducerii la nivel național a disciplinei opționale Educație financiară în învățământul 

preuniversitar, respectiv în cele trei cicluri ale învățământului: preșcolar, primar și gimnazial.  

 

     IV. EDUCATIE FINANCIARA 
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Scopul proiectelor:  

• Creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a copiilor și a părinților acestora în activități de 

educație financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești.  

• Conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuți, câștigați, cheltuiți, economisiți, 

investiți, donați sau împrumutați în societatea de astăzi, concomitent cu dobândirea unor abilităti de 

gestionare a lor, imprimând copiilor respect fată de muncă și fată de bani.  

• Asigurarea unei stabilităti financiare personale, prin dezvoltarea competențelor individuale în domeniul 

creditării și al protecției consumatorului.  

• Obligativitatea României de implemetare a educației financiare de la o varstă fragedă, standard/cerintă 

impus de Uniuea Europeană (Banca Centrală Europeană-BCE) și de alte organisme financiare 

internaționale (ex.Organizația de Colaborare și Dezvoltare Economică-OCDE).  

Educația Financiară este predată ca obiect de sine stătător, interdisciplinar sau folosind metoda integrată, în 

cadrul unei arii curriculare. Această disciplină a fost introdusă gradual în școli, au fost îmbunătățite manualele și 

au fost elaborate materiale de promovare.  

Începând din 15 septembrie 2019, Educația financiară se va preda fie ca opțional, fie interdisciplinar în tot 

învățământul preuniversitar (de la grădiniță și până la liceu). S-au înscris la acest curs opțional:   

•  Din învățământul primar-peste 250,000 elevi și dascăli din 41 județe, din București și din Republica 

Moldova   

•  Din învățământul preșcolar- peste 79,000 preșcolari și educatoare, din București și din țară.  

Începând cu anul școlar 2018-2019, Educația financiară se predă și la liceu prin dezvoltarea unui proiect pilot în 

jud. Alba, Argeș, Bacău, București, Dolj, Maramureș, Prahova. Sunt incluși, la cerere, și elevi din Republica 

Moldova.  

Proiectele se bucură de importanță la nivel național (disciplina se predă în toate județele), dar și la nivel 

internațional. Promovări ale acestora la BCE și la reuniunile internaționale ale Child and Youth Finance 

Internațional (unde România a obținut două premii în anul 2014 și în 2017) și la OECD (APPE fiind membru afiliat 

la acesta instituție din 2017).  

Derularea proiectelor, a presupus și realizarea unor activități specifice care să contribuie la îmbinarea educației 

formale (școală) cu cea non-formală, la realizarea interdisciplinarității prin acțiuni că:   

•  Organizarea Săptămânii altfel cu vizite la Muzeul BNR, la bănci muzee;  

•  Organizarea în luna martie, a Global Money Week, în parteneriat cu liderul mundial în educație financiară, 

fundația olanndeza Child and Youth Finance Internațional.  

•  Olimpiada Micilor Bancheri pentru învățământul primar, un concurs național de educație financiară ajuns la 

cea de a VI-a ediție, înscris în CAEN MEN 2019, concurs premiat de Bursă de Valori București cu ocazia 

deschiderii anului bursier 2018;  

În acest an, au concurat la București, Facultatea de Istorie în cadrul fazei naționale un număr de 122 elevi, însoțiți 

de 60 de dascăli, din 30 județe ale țării și din București.   

Elevii au susținut o probă scrisă, după care au mers împreună cu dascălii în vizită la Alpha Bank, CEC Bank, BCR 

și Mastercard pentru a îmbina predarea formală cu cea non-formală. În aceeași zi, în Amfiteatrul Nicolae Iorga a 

avut loc și festivitatea de premiere  micilor olimpici.   
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La eveniment au participat  260 persoane: elevi, , inspectori, directori de , 

reprezentanți  BNR  din bănci  alte instituții, părinți  prieteni.  

•  Elaborarea   revistei proiectului Educație  pe înțelesul tuturor, prin 

care se disemineazaa informațiile din proiect,  la numărul 25;  

•  Selectarea  postarea pe site-ul www.appe.ro  exemplelor de     

metodelor  tehnicilor moderne, inovatoare de predare;  

•  Realizarea de proiecte  afișe prin îmbinarea elementelor de , istorie, 

antreprenoriat, , desen,  negocierii etc.  

 

Educația financiară reprezintă inovație în educație. În acest sens, am organizat și pentru dascăli conferințe 

naționale și internaționale pe tema educației financiare, dar și simpozioane naționale precum cele două ediții din 

2015-2016 ale Simpozionului național “Formarea și evaluarea competențelor în predarea educației financiare la 

nivelul învățământului primar: metode și tehnici moderne de predare”  

În plus, în vederea desfășurării orelor de educație financiară, APPE, 

în parteneriat cu CCD și ISJ Maramureș a depus documentația în 

vederea acreditării unui curs de formare continuă pentru profesorii 

din învățământul preuniversitar care doresc să predea educație 

financiară. Cursul de formare continuă pentru educație financiară a 

fost aprobat prin Ordinul nr. 3019/ 08.01.2018 al Ministrului 

Educației.  

APPE, în colaborare cu AlphaBank România SA și dezvoltatorul 

Țara Interactive a lansat “KIDS – o afacere de succes”, prima 

aplicație online de educație financiară din România, ca un mod 

distractiv prin care preșcolarii și elevii din clasele primare vor învăța 

și exersa concepte financiare care să îi ajute să gestioneze banii de-a lungul vieții. Aplicația este disponibilă 

pentru descărcare pe dispozitive iOS și Android sau de pe site-ul www.appe.ro, este o combinație de joc 

educațional (cu noțiuni teoretice), cu rezolvări de probleme (problem-solving) și puzzle.   

Prin predarea educației financiare în școlile din România, urmărim aplicarea celor mai bune practici din Uniunea 

Europeană (recomandate atât de OECD, cât și de BCE) cum ar fi: utilizarea aplicațiilor informatice pe teme 

economice (gamification) sau digitalizarea manualelor în vederea formării unei generații mai responsabile cu 

finanțele personale. Pentru această aplicație Alpha Bank a fost premiată în acest an în cadrul Galei E-Finance de 

către Finmedia.  

Provocări și aspirații   

•  Continuarea studierii disciplinei Educație Financiară la nivelul celor patru cicluri ale învățământului 

preuniversitar, respectiv preșcolar, primar și gimnazial.  

•  Organizarea unor sesiuni de formare a cadrelor didactice pentru predarea Educației Financiare  

•  Implementarea în școli a celor mai bune proiecte propuse de participanții la Olimpiada micilor bancheri 

(exemplificăm realizarea unei bănci-live).  

•  Organizarea în școli de activități consacrate sărbătoririi Zilei Internaționale a Economisirii – 31 octombrie, 

Global Money Week.  

•  Inițierea unui program ,,Școală de Vara’’ pentru finaliștii olimpiadei și elevii care s-au remarcat în cadrul 

activităților extracurriculare din proiect. 
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• Digitalizarea treptată a manualelor.  

 Beneficiarii proiectului:  

•  Elevii din toată țară, din mediul urban și rural,  care au dorit să studieze această disciplină nouă, indiferent 

de capacitatea financiară a familiilor, întrucât toate materialele au fost distribuite cu titlu gratuit.  

•  Cadrele didactice care au predat această disciplină și au avut posibilitatea de a se pregăti, inclusiv prin 

cursul de formare continuă susținut de CCD-. Cursul are 63 ore  15 credite transferabile.  

•  Părinții-Proiectul  urmărit întărirea triadei părinte-elev-educator, crescând  felul acesta numărul celor care 

au putut acumula noțiuni elementare de educație .  

   

 Efectele pe termen lung ale dezvoltării acestui proiect:  

•  Formarea unei atitudini  noi, mai înclinate către realizarea de investiții pe termen mediu și lung și mai puțin 

către consumul imediat.  

•  Formarea unui comportment rațional pentru viitorul consumator de produse și servicii bancare: un 

consumator responsabil, informat și avizat.  

•  Creșterea responsabilității în cheltuirea cu eficientă a banilor.  

•  Creșterea respectului față de muncă, bani și instituții.  

•  Reducerea șomajului, datorită reconversiei pe piața muncii.  

•  Deprinderea unei anumite independențe financiare.  

   

 Autor: Ligia GOLOSOIU, Doctor în Economie, Președinte APPE  
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Am găsit de curând o carte plină de umor și ritm, care se citește ușor.  
   
Scott Berkun a lucrat ca manager de program la Microsoft din 1994, iar 
în 2003 și-a dat demisia, pentru a deveni scriitor. Autorul povestește, cu 
multe exemple personale, despre situațiile cu care s-a confruntat ca 
vorbitor profesionist în public. Ce a învățat că este bine de făcut și ce ar 
trebui evitat. Ne împărtășește tehnici pe care le poate utiliza oricine 
pentru a comunica mai bine și cu un impact mai mare. Unele pe care le 
pot folosi vorbitorii începători și altele mai rafinate, pentru cei 
experimentați.  
 
Este o călătorie unică, distractivă și plină de învățăminte printre 
dificultățile și reușitele trăite de Scott de-a lungul celor peste 15 ani în 
care a ținut frecvent discursuri non-conformiste pentru mari corporații, 
fundații etc. Pe alocuri apar referiri la marii oratori antici sau moderni 
(precum Moise, Cicero, Abraham Lincoln, Mark Twain, Charles Darwin, 
Winston Churchill) și secretul succesului lor. Toți aveau probleme de 
vorbire, se bâlbâiau sau vorbeau peltic, dar acest lucru nu le-a distrus 
carierele, deoarece aveau un mesaj interesant de împărtășit publicului. 
Deși vorbitul în public poate părea ceva superficial, istoria ne-a 
demonstrat ca oamenii cu idei clare și puncte de vedere solide sunt cei 
pe care îi ținem minte.  

   
Vă puteți face o idee despre stilul lui Scott din “avertismentul” inclus de el la începutul cărții: “Aceasta carte 
conține opinii extrem de personale și multe povestiri de culise. S-ar putea să nu-ți placă acest lucru. Unora le 
place să vadă cum se fac cârnații, însă multora nu. Toate informațiile din această carte sunt adevărate și scrise 
cu scopul de a ajuta, dar dacă nu-ți place întotdeauna să ți se spună adevărul în față, poate că această carte nu 
este pentru ține.”  
 
Autor: Iulia CORLANESCU, membru AAFBR 
 
 
 
 
SITE-URI UTILE 
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Autoritatea de Supraveghere Financiara http://asfromania.ro/ 
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ECHIPA EDITORIALA 

Apreciem să ne contactați pentru a ne transmite opiniile și sugestiile dvs. privind newsletterul AAFBR. 

newsletter@aafb.ro  
https://www.facebook.com/groups/306192536117154/,  

https://www.linkedin.com/groups/4333507/profile 
 

Daniela ROPOTA, CIIA coordonator, activează în prezent în consultanță in fuziuni și 
achizititii și este unul din lectorii implicați în susținerea programului Certified European 
Financial Analyst (CEFA). Daniela are peste 10 ani experiență în analiză de investiții pe 
piața de capital locală și 3 ani pe segmentul de fonduri deschise de investiții în funcții de 
manager de risc și unit manager. În calitate de analist, atribuțiile sale au inclus analize cu 
privire la piata de capital locală si realizarea de rapoarte de companie, proiecții de rezultate 
și dividende în diverse sectoare de activitate. A absolvit masterul Management financiar și 
Piețe de Capital în cadrul ASE, a participat la școala de vară organizată de EFFAS la 
Madrid și a obținut calificarea profesională Certified Internațional Investment Analyst (CIIA) 
în anul 2017. Incepand cu anul 2019 este lector asociat IBR pe Corporate Finance in cadrul 
programului CEFA. În perioada 2018-2020 Daniela face parte din Comitetului Director al 

AAFBR, unde coordonează în special certificările CEFA și CIIA la nivel național.  

 

Iulia CORLANESCU, membru, este Manager de relații cu investitorii în cadrul 
Departamentului Agenții de rating și relații cu investitorii, Banca Comercială Română, 
participând la elaborarea materialelor suport pentru întâlnirile conducerii băncii cu 
investitorii instituționali (bănci și firme de investiții străine și locale) și cu principalele agenții 
internaționale de rating. Expertiza să în cadrul echipei se referă în principal la prezentarea 
sintetică a strategiei de afaceri, de finanțare și lichiditate a băncii, a evoluției liniilor de 
afaceri, precum și a influenței mediului macroeconomic și a sectorului bancar local asupra 
activității și rezultatelor financiare ale băncii. Are o experiență de peste 20 de ani în 
domeniul bancar contribuind la construirea unor activități noi în cadrul BCR precum cea de 
factoring în 1998 sau relații cu investitorii în 2007 dar și la dezvoltarea activităților de 
finanțare externă, relații cu băncile corespondente și cu agențiile de rating. În anul 2007 a 
absolvit programul MBA Româno-Canadian, specializarea Finanțe. Este membru al 

AAFBR din anul 2014. În perioada iulie 2016 – iulie 2018 a coordonat editarea newsletter-ului asociației.   

 

 

Mihaela MANDROIU (NEAGU), membru, este Analist Macroeconomic Coordonator în 
cadrul Garanți Bank, anterior deținând poziția de analist în cadrul departamentului de 
cercetare al OTP Group. Are o experiență de peste 10 ani în sectorul bancar, atât în 
domeniul de cercetare, cât și în cel de planificare strategică și bugetare.  In 2006 a obținut 
o bursă de studii acordată de Fundația Soros și a absolvit în anul 2008 programul de 
masterat al departamentului de economie din cadrul Universității Centrale Europene din 
Budapesta. În prezent este candidat CFA de nivelul trei. Este membru al AAFBR din anul 
2015.  

 

 

Tiberiu VOICU, membru, este Manager clientelă în cadrul Departamentului Corporate 
Banking și Finanțări Globale, BRD-Groupe Societé Generale. Anterior a ocupat poziția de 
Analist Corporate and Investment Banking în cadrul aceleiași entități, acumulând o 
experiență de aproape 7 ani în sectorul bancar, în domeniul marilor clienți corporativi. Este 
absolvent al ASE București, facultatea Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori, al unui 
master științific în Finanțe și Bănci la Universitatea Sheffield din Marea Britanie dar și al 
unui program de scurtă durată la Universitatea Catolică Eichstatt-Ingolstadt din Germania, 
pe teme legate de funcționarea și viitorul Uniunii Europene. De asemenea, este vorbitor 
fluent al limbilor engleză și germană. Este membru al AAFBR din anul 2012.  

     ECHIPA EDITORIALA SI COLABORATORI AI NEWSLETTER-ULUI 

https://www.facebook.com/groups/306192536117154/
https://www.linkedin.com/groups/4333507/profile
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Florin Alexandru DUNĂ, membru, este economist și bancher de profesie, cu experiență 
cumulată pe zona de recuperare (executare, work-ouț și insolvență) precum și în cea a ariei 
de creditare și sales, în zonă de servicii și produse bancare corporate. În prezent este 
Project Manager Corporate & Large Corporate OTP BANK România. A absolvit Academia 
de Studii Economice București, Specializarea Marketing bancar și deține un master în 
Bănci și Asigurări la FABBV – ASE. Din 2016 este doctorand al Școlii Doctorale de Finanțe-
Bănci din cadrul ASE București (Tema tezei: Lichiditatea bancară și gestiunea riscului de 
lichiditate). De asemenea, a publicat diverse articole de specialitate și a urmat numeroase 
cursuri/ participat la congrese pe zona de analiză financiară corporate sau arii conexe ale 

banking-ului cu privire la modele și politici la nivel micro și macro economic.   

 

COLABORATORI LA REALIZAREA NEWSLETTERULUI 

 

Iancu GUDA, CFA, EMBA este Economist Șef al Coface România și Director General al 
Coface Credit Management Services SRL, responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii 
în calitate. Având peste 10 ani de experiență în managementul riscului de credit, a ocupat 
poziții în domenii precum securizarea creanțelor, evaluarea portofoliilor de credit, 
coordonator regional pentru platformă de servicii sau manager pentru dezvoltarea 
produselor. Din 2012 este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de 
analiză financiară avansată. Este membru al AFFBR din martie 2012, a fost Vicepreședinte 
al asociației în perioadă 2014-2016 și Președinte al Consiliului Director al AAFBR pentru 
mandatul 2016-2018, fiind reales în aceasta funcție și pentru mandatul 2019-2020.  

 

 

 

Adrian CODIRLASU, CFA, Phd deține certificarea CFA din anul 2006 și titlul de Doctor 
în Economie cu specializarea în finanțe internaționale. Are o experiență de peste 11 ani în 
sistemul bancar în domeniul trezoreriei și managementului riscului. Este Profesor asociat 
al Școlii Doctorale de Finanțe Bănci – DOFIN, al programului de Cercetări Avansate în 
Finanțe-CEFIN în cadrul cărora predă materii precum econometrie, piețe și instrumente 
financiare derivate și managementul riscului și lector în cadrul Institutului Bancar Român 
și al Institutului de Studii Financiare. În ultimii 11 ani Adrian a fost membru al Comitetului 
Director al CFA România, fiind Președintele acestei asociații în mandatul 2009 – 2011, 
Vicepreședinte în perioada 2012-2014 și din nou Președinte al asociației începând din 

decembrie 2015. În ultimii 7 ani a fost membru al Comitetului Director al AAFBR iar în mandatul 2011-2013 a fost 
Președintele asociației. De asemenea, Adrian a ocupat poziția de economist senior în cadrul departamentului de 
cercetare din cadrul Băncii Naționale a României pentru mai mult de 5 ani.  

 

                                    

Dr. Gabriela HARTESCU activează de cca 20 de ani în domeniul pregătirii profesionale și 
educației financiare, având expertiză în dezvoltarea și implementarea sistemelor de 
certificare și acreditare a programelor de formare profesională a adulților. A coordonat 
programe recunoscute pe plan internațional precum ACCA, CFA, CIA, MBA City University 
of Seattle. Are o bogată activitate de trainer și consultant în domeniul finanțării comerțului 
internațional și este recunoscută pentru inovațiile aduse în dezvoltarea și promovarea 
educației financiare. Din 2016 a fost numită membru în Comitetul Triple E EFCB, de către 
Board-ul European Banking & Financial Training Association, organism de acreditare a 
institutelor de training financiar-bancar pentru standardul Financial Services Sector Triple E 
Qualifications. Tot din 2016 este membru al AAFBR și CISI-Chartered Institute for 

Securities & Investment UK și Președintele Comisiei Bancare ICC România (la CCIR).   
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Patricia WRUUCK este economist în cadrul Departamentului de Economie al 
Băncii Europene de Investiții (BEI), unde este responsabilă pentru cercetarea 
capitalului uman, in special abilitățile si aptitudinile fortei de munca. Ea contribuie 
la publicațiile BEI, cum ar fi raportul de investiții al BEI, diverse rapoarte de analiză 
și sondajul privind împrumuturile bancare. Interesele sale de cercetare sunt în 
politica europeană, economia politică și dezvoltarea capitalului uman. Anterior, a 
lucrat la Deutsche Bank Research și Google. Patricia deține un masterat de la 
Freie Universität Berlin și o diplomă de doctor obtinută de la Universitatea din 
Mannheim. 

 
Rozália PAL, Ph.D. a început colaborarea cu Banca Europeană de Investiții (BEI) 
în 2017, în calitate de economist la Departamentul de Economie, Divizia de 
Analiză Tarilor și al Sectorului Financiar. Rozalia este responsabilă de analizele 
economice și financiare, în special pentru România, Croația și țările din Balcanii de 
Vest din afara UE. Rozalia contribuie la publicațiile BEI, cum ar fi Raportul de 
investiții al BEI, ancheta privind împrumuturile bancare si studiul investițiilor BEI. 
Cercetarea sa se axează in special pe constrângerile de finanțare și pe barierele 
investiționale ale IMM-urilor. Rozália are mai mult de zece ani de experiență în 
sectorul bancar, lucrând anterior ca economist-șef al UniCredit Bank România și 
Garanti Bank România. A efectuat mai multe proiecte de cercetare la Banca 
Centrală Europeană și in cadrul Programului de cercetare postuniversitară "Capital 

Markets and Finance in the Enlarged Europe", la Universitatea Europeană din Viadrina, Frankfurt (Oder). Rozália 
are o diplomă de doctor în economie obținută de la Westfälischen Wilhelms-University Münster, Germania. 

 
Ligia GEORGESCU-GOLOSOIU, doctor în economie din anul 1996, a absolvit 
ASE București-Facultatea Comerț, specializarea Relații Economice Internaționale. 
A lucrat peste 31 ani în cadrul BNR unde a deținut funcții că economist, economist 
principal, inspector, șef serviciu, consilier atât la nivel de filială cât și în Centrală. 
Are o experiență de peste 20 ani în calitate de conferențiar asociat la ASE și IBR. 
În anul 2007 a scris prima carte de educație financiară adresată celor mici, “Banii 
pe înțelesul copiilor”. În prezent este Președinte al Asociației pentru Promovarea 
Performanței în Educatie (APPE) prin intermediul cărei dezvoltă proiecte la nivel 
național pentru introducerea educației financiare ca disciplină opțională în 
învățământul preuniversitar (preșcolar și primar), gimnazial și liceal. Organizează 
conferințe interne și internaționale și concursul național pentru învățământul primar 
numit “Olimpiada Micilor Bancheri”.  
 
 
Luca Cristian NICOLAE este analist de investiții în cadrul Tradeville S.A. Este 
absolvent al Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori în cadrul 
Academiei de Studii Economice București și ain acest an a finalizat studiile de 
master ale programului Management Financiar și Investiții din cadrul Academiei de 
Studii Economice București. De asemenea, în acest an Nicolae Luca Cristian a 
câștigat concursul CFA Research Challenge România, fiind ales să reprezinte 
România și Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori București la 
etapa EMEA desfășurată în Zurich, Elveția.  

 

 
 

 

 
Dan POPESCU este Asistent Departament Analiză la Tradeville SĂ, absolvent al 
programului de licență Relații Economice Internaționale în cadrul Academiei de 
Studii Economice din București, și beneficiarul unei burse Erasmus+ în cadrul BI 
Norwegian Business School din Oslo. În prezent, își desfășoară activitatea în 
cadrul SSIF Tradeville S.A., unde este responsabil de analiza companiilor listate la 
Bursă de Valori București.  
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Newsletter-ul AAFBR reprezintă un serviciu de informare furnizat de către Asociația Analiștilor 
Financiari Bancari din România (www.aafb.ro). Articolele și analizele din cadrul newsletter-ului 
AAFBR prezintă puncte de vedere ale autorilor cu privire la subiecte și evenimente considerate 
de interes pentru comunitatea AAFBR și publicul larg la un anumit moment.  Acestea utilizează  
surse de informare considerate a fi de încredere, fără a garanta în niciun fel că informațiile 
publicate în acest material sunt adevărate, corecte și complete. Prezentarea și analiză datelor 
sunt oferite cu bună credința și doar în scop informativ. Este recomandabil că cititorul să 
colecteze informații legate de o anumită temă din mai multe surse, alături de cele găsite în 
acest newsletter. Autorii si colaboratorii newsletter-ului AAFBR pot deține valori mobiliare 
prezentate în acest raport și/sau avea raporturi contractuale cu diverse companii analizate. 
Autorii și AAFBR nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile rezultate din utilizarea sau 
fundamentarea deciziilor pe bază datelor furnizate în acest newsletter. Preluarea informațiilor 
și materialelor din acest buletin este permisă cu condiția obligatorie a menționării drept sursă 
"Autor articol, sursă newsletter AAFBR". Articolele semnate în calitate de membri conducători 
și colaboratori AAFBR reflectă integral analizele și opiniile autorilor, fără a fi implicate în niciun 
fel companiile unde își exercită funcția în prezent sau și-au desfășurat activitatea în trecut.  
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