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Românii caRe 
mişcă banii

Sunt tineri, căliţi de boomul economic 
şi de criză şi joacă în aceeaşi ligă cu 

marii finanţişti ai lumii. Acum patru ani, 
pe vremea când Robert Butoi, Branch 
Manager Credit Europe Bank, Maria 

Cenușă, Manager creditare ING Bank, şi 
Cristian Ștefan, Expert în cadrul Direcției 

de Reglementare și Autorizare a BNR, 
aspirau la un loc printre finanțiștii de 

top ai lumii, economia globală traversa 
una dintre cele mai faste perioade. La 

sfârșitul lui 2008, când cei trei și-au primit 
certificarea de CFA - Chartered Financial 

Analyst, economia era la cealaltă extremă: 
în recesiune! Ei fac parte din generaţia de 
absolvenţi CFA 2008, alături de alţi nouă 

conaţionali. În total, doar 75 de români 
deţin o astfel de diplomă şi se regăsesc 

într-o comunitate internaţională care abia 
depășește 100.000 de persoane. Pentru 

Robert, Maria şi Cristian, finanțiști români 
cu recunoaștere globală, adevărata cursă 

cu obstacole abia acum începe. 
De Laurenţiu Roşoiu, Raluca Bâra  

şi Diana-Florina Cosmin
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învăţată în cursurile CFA. Mai exact, a minimizat regretul 
la maximum şi… n-a investit niciun ban pe piaţa de capital. 
Conservator, dar fidel aceloraşi principii - „cu cât eşti mai tânăr, 
investeşte pe termen lung în produse cu grad ridicat de risc“ - a ales 
pentru Pilonul II al pensiilor private obligatorii un fond riscant. 
Privind înapoi, expertul BNR poate spune că pentru el, cariera sa 
a semănat destul de mult cu filmul său preferat - „Forest Gump“ – 
o cursă continuă, cu provocări din ce în ce mai sofisticate, scoase 
în evidenţă de un sistem financiar care abia face primii paşi. 

în mişcare. În România, pieţele financiare înseamnă, în 
cea mai mare măsură doar banking, acesta fiind la rândul său 
un sector aflat într-un stadiu rudimentar, chiar şi în compa-
raţie cu piețele din regiune. Cu toţii consideră că pieței autoh-
tone, în ansamblu, îi lipsesc multe dintre instrumentele fără de 
care investitorii instituționali nu pot funcționa, acesta fiind unul 
dintre motivele care îi țin departe pe marii jucători. „Nu putem 
aplica decât un procent foarte mic din ceea ce am învățat“, afirmă 

Valentin Popovici, dealer Citibank. „În orele lungi de studiu, te 
întrebi dacă merită efortul, atunci când familia suferă alături de 
tine pentru că nu mai ai timp pentru ea. Îţi găseşti însă energia 
gândindu-te la momentele de după ultimul examen“, îşi aminteşte 
şi Dragoş Iliescu, Senior Analyst Citibank. În final, el poate trage 
o singură concluzie: „A meritat efortul!“. 

Dincolo de idealuri, de nemulțumiri şi de provocările piețelor 
financiare, membrii noii generaţii de CFA vorbesc la unison despre 
un viitor promiţător. Premisele există: piaţa românească merge în 
direcția bună, iar gradul de cultură financiară se îmbunătățeşte 
încet, dar sigur. 

Dacă în urmă cu câțiva ani, obligațiunile erau cel mai avansat 
instrument financiar de pe Bursa de la Bucureşti, instrumentele 
derivate devin încetul cu încetul parte a tranzacțiilor cotidiene. 
„Este vizibil cu ochiul liber că piaţa se dezvoltă“, apreciază şi Andy 
Covaci, Head of Risk Treasury la Citibank. Pentru noua generaţie 
de CFA căliți în aceeaşi forjă cu marii oameni de finanțe ai lumii, 
acesta poate fi  primul semn al unor vremuri mai bune. F

În „turnul de fildeş“ 
al băncii naţionale
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