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BURSA DE VALORI BUCURESTI SI PARTENERII SAI AU PREMIAT CASTIGATORII 

PRIMEI SESIUNI A CONCURSULUI EDUCATIONAL DE TRANZACTIONARE ONLINE 

BVB INVEST QUEST (BVB IQ) 

 

 

Prima sesiune a concursului s-a derulat in perioada 14 aprilie – 13 iunie 2014, iar castigatorii au fost 

premiati miercuri, 2 iulie 2014. La aceasta competitie au participat 980 de persoane, majoritatea fiind 

la prima experienta pe piata de capital. 

 

“A fost o competitie pentru castigatori, insa in primul rand o initiativa educationala, un ingredient 

extrem de important. Educatia este unul dintre pasii necesari in construirea unei piete de capital 

moderne. Ne bucuram ca BVB IQ a atras, de asemenea, participanti din mediul academic. BVB IQ 

este un proiect, o aventura, o oportunitate creata si lansata de BVB. Un mare aport la acest proiect l-au 

avut partenerii nostri, in primul rand brokerii care au organizat cele 20 de seminarii timp de doua luni. 

Vom repeta aceasta experienta in editiile viitoare ale concursului. A doua editie se va desfasura in 

perioada octombrie – noiembrie 2014.” a declarat Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de 

Valori Bucuresti (BVB).  

 

Cu un randament de 25%, Laura Serghiescu, studenta in anul III a Facultatii de Stiinte Economice si 

Gestiunea Afacerilor, specializarea Finante Banci, din cadrul Universitatii “Babes Bolyai” Cluj-

Napoca, a castigat marele premiu, o vacanta de 7 zile in Palma de Mallorca pentru doua persoane.  

 

“In timp, am dezvoltat o pasiune pentru investitii si pietele financiare. In prezent sunt candidat pentru 

CFA, nivelul I. Voi urma un Master in finante si apoi o cariera in investment banking sau management 

de portofoliu. In contextul acestei competitii, am decis sa ma incred in companiile din sectorul 

energetic, dar si in actiunile Bancii Transilvania. Strategia principala a fost sa analizez datele 

financiare din ultimii cinci ani si sa realizez unele evaluari de cash flow”, a declarat Laura Serghiescu.  

 

Al doilea premiu, un laptop Dell XPS, a fost castigat de Dragalina Loghin, care a obtinut un 

randament de 23%. Ea este studenta in anul III la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul 

Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacau. Anterior, a urmat cursuri privind tranzactiile 

internationale si modalitati de selectare a actiunilor din portofoliu. 

 

“Mi-a facut placere sa particip la acest concurs. Datorita experientei din timpul cursurilor pe care le-

am urmat anterior, am decis sa particip la concurs. Mi-ar placea sa am o cariera in domeniu”, a afirmat 

Dragalina Loghin. 

 

Cu un randament de 19%, Radu Calin Stepan, freelancer, s-a plasat pe locul 4 si a castigat un 

smartphone Galaxy S4. 

 

Premiul special Artmark, constand intr-un tablou al artistei Mirela Traistaru si un curs de 

managementul artei, a fost castigat de Adrian Cosma, care a obtinut un randament de 18%. Adrian 

Cosma este student in anul III la Informatica Economica, in cadrul Centrului Universitar Nord Baia 

Mare. 

 

“A fost o experienta placuta din care am reusit sa invat multe si sper sa reusesc sa mai am astfel de 



 

experiente atat in cadrul concursurilor, cat si in piata reala”, a spus Adrian Cosma. 

 

Vlad Boboc, student in anul II la Finante - Banci in cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, a 

primit un trofeu BVB. El a obtinut un randament de 17% in cadrul competitiei BVB IQ si s-a plasat pe 

locul 9. 

 

“A fost o oportunitate foarte buna pentru a vedea cat de mult inteleg piata. Ma bucur ca am luat parte 

la acest concurs si sper sa ne vedem la urmatoarele editii”, a afirmat Vlad Boboc. 

 

La eveniment au mai participant Costel Ceocea (presedinte si director general al SIF Moldova), Ovidiu 

Turcu (decanul Facultatii de Economie din cadrul Universitatii Bacau), Lucian Isac (director general 

Estinvest), Grigore Chis (director general al SSIF Broker), Razvan Pasol (presedinte si director 

genereal al SSIF Intercapital Invest) si Alina Comsa (project manager la SSIF Tradeville). 

 

Despre BVB IQ:  

Prima sesiune a concursului s-a derulat in perioada 14 Aprilie – 13 Iunie 2014 si a fost dedicata persoanelor 

peste 18 ani, neinitiate in piata de capital, dar interesate de functionarea acesteia si de realizarea unei investitii in 

baza unei bune intelegeri si a informarii prealabile.  

La aceasta competitie au participat 980 de persoane, majoritatea fiind la prima experienta pe piata de capital. 

BVB IQ are la baza o platforma educationala care a cuprins 20 de seminarii realizate in tara si o competitie 

virtuala de tranzactionare online.  

 

 

 
 

  



 

 
 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, PR Expert, +40.726.325.002, stefan.musgociu@bvb.ro 

 

 


