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Gala Premiilor Pietei de Capital – 2008 
 

Comunicat de presa 
 
 
Asociatia Brokerilor informeaza ca site-ul www.asociatiabrokerilor.ro va fi deschis 
pentru votul publicului, in perioada 12-17 noiembrie. Cei interesati sunt invitati sa-si 
voteze favoritii pentru Gala Premiilor Pietei de Capital.
  
Gala Premiilor Pietei de Capital reprezinta un moment de referinta al pietei  
financiare si este organizata anual de catre Asociatia Brokerilor. Conform traditiei, 
prin acest eveniment brokerii, profesionistii pietei de capital in general, isi exprima 
aprecierea pentru activitatea unor personalitati, organizatii, specialisti care activeaza 
in afara pietei, dar care prin actiunile lor contribuie la dezvoltarea si promovarea 
pietei de capital. Specialisti de valoare din institutiile pietei, sau din cadrul societatilor 
membre ale Asociatiei Brokerilor, care au fost nominalizati, desi nu se pot califica 
pentru votul final, vor fi mentionati si aplaudati cu ocazia Ceremoniei de Decernare a 
Premiilor. 
  
Nominalizarile pentru cele 11 categorii de premii au fost realizate de catre 
reprezentantii societatilor de servicii de investitii financiare si institutiilor de credit, 
membre ale Asociatiei Brokerilor, urmand ca acestia sa desemneze castigatorii pe data 
de 12 noiembrie, prin vot secret, din randul finalistilor. Laureatii vor fi premiati in 
cadrul Galei Premiilor Pietei de Capital care va avea loc pe data de 19 noiembrie. 
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Categoriile si nominalizatii calificati pentru votul final 
 
1. Premiul de excelenta acordat emitentului cu cea mai apreciata politica de   
recompensare a investitorilor   

• ELECTROARGES Curtea de Arges  
• TRANSELECTRICA Bucuresti  
• TRANSGAZ Medias 

2. Premiul RASDAQ-STAR pentru cea mai apreciata promovare la Cota BVB 

• CONDMAG Brasov  
• SOCEP Constanta  
• TURISM FELIX Baile Felix 

3. Premiul pentru cea mai apreciata noua listare la BVB   

• ERSTE GROUP BANK Viena  
• TERAPLAST Bistrita  
• TRANSGAZ Medias 

4. Premiul pentru cea mai apreciata sursa internet de informare in domeniul 
pietei de capital (site-uri internet) 

• www.bloomberg.com  
• www.bvb.ro  
• www.finance.yahoo.com  
• www.zf.ro 

5. Premiul de excelenta pentru calitatea analizei pietei de capital acordat unei 
publicatii de specialitate   

• Bursa  
• Business Standard  
• Ziarul Financiar 

6. Premiul pentru cel mai consecvent comentator al pietei bursiere  
(tv, radio, presa scrisa) 

• Andrei Chirileasa – Ziarul Financiar  
• Catalin Ciocan – Business Standard  
• Lidia Focsan – The Money Channel 

7. Premiul de excelenta pentru profesionalism in reflectarea pietei de capital  
(se acorda unui redactor TV sau jurnalist de specialitate) 

• Andreea Negru – The Money Channel  
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• Andrei Chirileasa – Ziarul Financiar  
• Moise Guran – Antena 3 

8. Premiul pentru cea mai apreciata initiativa in sustinerea si promovarea pietei 
de capital  

• Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital (pentru sustinerea si recunoasterea 
Pietei RASDAQ ca piata reglementata)  

• The Money Channel (prima si singura televiziune de business din Romania)  
• Varujan Vosganian (pentru listarea titlurilor de stat la BVB si masurile de 

sprijin fiscal pentru investitorii din piata de capital) 

9. Premiul de excelenta pentru increderea de a investi in piata de capital  

• Carpatica Stock  
• ING Fond de Pensii  
• STK Emergent 

10. Premiul pentru cea mai interesanta listare realizata ca urmare a  
road-show-ului intreprins de BVB si AB  

• Casa de Bucovina – Club de Munte Gura Humorului  
• Contor Grup Arad  
• Fondul Proprietatea 

11. Premiul de excelenta pentru contributia la dezvoltarea pietei de capital   

• Gratiela Iordache – deputat  
• Ionut Popescu – senator  
• Varujan Vosganian – ministrul economiei si finantelor 

  
 


