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COMUNICAT DE PRESĂ 
     12 OCTOMBRIE 2020  

 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SĂRBĂTOREȘTE 25 DE ANI DE 

BURSĂ MODERNĂ, CU O SĂPTĂMÂNĂ DE EVENIMENTE 

DEDICATE CELOR IMPLICAȚI ÎN PIAȚA DE CAPITAL 

 
• Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, celebrează în acest an 25 de ani de la 

redeschidere: pe 20 noiembrie 1995 au fost realizate primele tranzacții la BVB. De la 9 companii listate la finalul 

anului 1995, pe piețele BVB sunt listate în prezent peste 350 de companii românești, cu o capitalizare cumulată 

de 110 miliarde lei, sau 22,7 miliarde euro.  

• În săptămâna 16 – 20 noiembrie, de luni până vineri, de la ora 10:00, BVB va realiza patru webinarii și o conferință 

de presă la care vor participa în calitate de speakeri principalii actori din piață: investitori, emitenți, brokeri, 

autorități.  

• Calendarul preliminar al evenimentelor este disponibil în cadrul acestui comunicat.  

 

Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, celebrează în acest an 25 de ani de la redeschidere. 
Instituția bursei de valori a fost restabilită în anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacții. În prima ședință au 
fost realizate 45 de tranzacții, cu volum total de 905 acțiuni care au aparținut unui număr de 6 companii listate. Până la finalul anului 
1995, la BVB au avut loc, în total, 5 ședințe de tranzacționare, au fost efectuate 379 de tranzacții cu un volum total de 42.761 de 
acțiuni, în valoare totală de 250.000 de lei. La finalul anului 1995, la BVB erau listate 9 companii, cu o valoare de piață de 25,9 
milioane de lei.  

Un sfert de secol mai târziu, bursa românească este transformată fundamental. În prezent, la BVB sunt 352 de companii listate pe 
segmentul principal și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) și se tranzacționează zilnic, în medie, peste 42 milioane de 
acțiuni. În acest an, până la data de 10 noiembrie, au avut loc 217 ședințe de tranzacționare, în care au fost realizate peste 856.000 
de tranzacții (n. red. toate tipurile de tranzacții de pe toate piețele administrate de BVB), cu un volum de 9,12 miliarde de unități, cu 
o valoare cumulată de 14 miliarde lei, echivalentul a 2,88 miliarde euro. Capitalizarea companiilor românești listate pe Piața 
Principală a BVB a ajuns, pe 10 noiembrie 2020, la aproximativ 100 miliarde lei, sau 20 miliarde euro, iar capitalizarea companiilor 
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listate pe SMT la aproape 10 miliarde lei, sau 2 miliarde euro. Evoluția pieței de capital din România a fost recunoscută de furnizorul 
internațional de indici FTSE Russell și astfel România a fost inclusă pe 21 septembrie anul în categoria Piețelor Emergente.  

De asemenea, pe segmentul de obligațiuni sunt prezenți aproape 60 de emitenți la Bursa de Valori București, unde sunt listate 94 
de emisiuni de obligațiuni, cu o valoare nominală de 25,42 miliarde lei (5,22 miliarde euro). Din totalul emisiunilor, 17 emisiuni sunt 
în euro (valoare nominală de 2,38 miliarde euro) și au fost listate în ultimii patru ani.  

„Suntem acum în momentul T1 al bursei,” spune Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB. „Am ajuns aici cu 
sprijinul și implicarea tuturor partenerilor noștri, companii listate la bursă, investitori, autorități, companii de brokeraj și bănci. Le 
mulțumim tuturor! Putem considera 2020 ca anul de referință în care bursa românească intră într-un ciclu de transformare 
fundamentală, susținut de promovarea nostră în rândul Piețelor Emergente, un ciclu care va însemna în principal creșterea 
vizibilității și adaptarea la lumea digitală în care operăm. Misiunea noastră este aceea de a sigura accesul companiilor românești 
la finanțare, de a face legătura între acestea și comunitatea de investitori, iar succesul nostru este esențial în dezvoltarea unei 
economii locale puternice.”  

„Ne dorim să avem o piață de capital complet digitalizată, atât pentru companii, cât și pentru investitori,” spune Adrian Tănase, 
Directorul General al Bursei de Valori București. „Este unul dintre dezideratele importante la care lucrăm constant pentru a 
eficientiza cât mai mult activitatea companiilor în relația cu bursa. În plus, publicul burselor de valori se schimbă: noua generație își 
dorește produse accesibile rapid în mod digital, dar și produse pentru implementarea unor strategii mai complexe de investiții. De 
aceea, Contrapartea Centrală este elementul fundamental care va răspunde în mod eficient acestor nevoi.” 

Pentru a marca cei 25 de ani de bursă modernă, BVB va realiza în săptămâna 16 – 20 noiembrie, de luni până vineri, de la ora 
10:00, o serie de evenimente. Astfel, între 16 și 19 noiembrie vor avea loc o serie de webinarii zilnice, iar pe 20 noiembrie este 
programată o conferință de presă. În cadrul acestor evenimente vor participa, în calitate de speakeri, principalii actori din piață: 
investitori, emitenți, brokeri, autorități, alături de reprezentanți ai BVB. Discutăm despre cum a evoluat piața de capital locală, unde 
putem fi peste următorii 25 de ani și ce pași trebuie parcurși în acest sens. Evenimentele vor fi transmise live pe canalul de YouTube 
și Facebook al BVB.  

 

Calendarul preliminar al evenimentelor organizate de BVB pe întreaga săptămână (16-20 noiembrie):  

 
Luni, 16 noiembrie, ora 10:00 – 11:00, LIVE pe Facebook & YouTube 

10:00 Introducere: Ștefan Musgociu, BVB 

10:05 Tema zilei: Cum a evoluat peisajul investițional în ultimii 25 de ani? 

Investitori individuali 

Carmen Bobu 

Ovidiu Susan 
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Investitori instituționali 

Andreea Pipernea, Vicepreședinte APAPR, CEO NN Pensii  

Horia Gustă, Președinte AAF, CEO SAI Certinvest 

Moderator: Mircea Iliescu, BVBescu.ro 

 

Marți, 17 noiembrie, ora 10:00 – 11:00, LIVE pe Facebook & YouTube 

10:00 Introducere: Natalia Botezan, BVB 

10:05 Tema zilei: Viața unei companii listate. Povestea din spatele graficelor 

Marius Dan, SVP/Director Executiv Senior, Strategie Corporativă Fondul Proprietatea  

Corina Popescu, CEO Electrica  

Gheorghe Dobra, CEO Alro 

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania 

Moderator: Cristian Hostiuc, jurnalist Ziarul Financiar 

 

Miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00 - 11:00, LIVE pe Facebook & YouTube 

10:00 Introducere: Remus Dănilă, BVB 

10:05 Tema zilei: Broker la bursă. De la job la pasiune 

Daniela Secară, CEO, BT Capital Partners 

Bogdan Câmpianu, Wood & CO 

Monica Ivan, CEO, BRK Financial Group  

Mihaela Bîciu, CEO, Tradeville 

Moderator: Adina Ardeleanu, Financial Intelligence  

 

Joi, 19 noiembrie, ora 10:00 – 11:00, LIVE pe Facebook & YouTube 

10:00 Introducere: Ana-Maria Neațu, BVB 

10:05 Tema zilei: În culisele bursei, alături de echipa BVB 

Sergiu Oprescu, Președinte BVB, 2000-2006 

Septimiu Stoica, Președinte BVB, 2006-2007 

Stere Farmache, Președinte BVB, 2007-2012 

Lucian Anghel, Președinte BVB, 2012- februarie 2020 

Alin Barbu, Director general adjunct, angajat în cadrul BVB de 25 de ani 

Ileana Botez, Șef departament admitere la tranzacționare, angajată în cadrul BVB de 25 de ani 

Moderator: Adina Ardeleanu, Financial Intelligence 
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Vineri, 20 noiembrie, ora 10:00, LIVE pe Facebook & YouTube 

25 de ani de istorie la Bursa de Valori București 

10:00 – 10:02 – Welcome speech Radu Hanga, Președinte BVB 

10:02 – Clopoțelul BVB sună pentru 25 de ani de bursă modernă  

10:05 – 10:15 – Mesajul Administrației Prezidențiale (TBC) 

10:15 – 10:25 – Mesajul Guvernului României (TBC) 

10:25 – 10:35 – Speech Radu Hanga, Președinte BVB 

10:35 – 10:45 – Speech Florin Cîțu, Ministrul Finanțelor Publice 

10:45 – 10:55 – Speech Nicu Marcu, Președinte ASF (TBC) 

10:55 – 11:05 – Speech Cristian Popa, CFA, Membru CA al BNR  

11:05 – 11:15 – Speech Mark Davis, Director Regional pentru România și Bulgaria, BERD  

11:15 – 11:25 – Speech Cristian Nacu, Senior Country Officer, IFC 

11:25 – 11:35 – Speech Silvia Buicănescu, CEO DC 

11:35 – 11:45 – Closing Speech, Adrian Tănase, CEO BVB 
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