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„Gala Premiilor Piaţa Financiară”
Pe 12 decembrie, Hotelul ramada North a fost gazda tradiţionalului eveniment „Gala Premiilor revistei
Piaţa Financiară”, ajuns la cea de a 23-a ediţie. beneficiind pe participarea unui keynotespeaker prestigios,
viceguvernatorul bNr, Liviu Voinea şi de un moment strălucit asigurat de actorul dan Puric, evenimentul
a recompensat pe de o parte activitatea companiilor, din domeniul financiar şi nu numai, în anul 2018,
dar şi activitatea pe termen mai lung a unor instituţii şi persoane. Acestea au primit premii de excelenţă
ceNTeNAr. evenimentul a putut fi organizat cu sprijinul unor parteneri binecunoscuți: appello, keba
automation românia, printec group românia și via viticola sarica niculițel. dar iată care au fost,
concret, distincţiile acordate şi premianţii:

bancherul anului - francois bloch, 
ceO, brD Groupe societe Generale banca anului - banca transilvania Most trustful bank - cec bank
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banca anului corporate - alpha bank banca anului retail - Garanti bank banca anului risk – raiffeisen bank

cel mai bun produs bancar –
cateGOria ecOnOMisire: Depozitul
online idea::WebDepo de la idea bank

cel mai bun produs bancar – categoria
creDitare: creditul pentru Proiecte

rezidenţiale de la libra internet bank

Premiul  pentru fuziuni și achiziții:  
Jc flowers Digital bank of the year – bcrbanca anului pentru start up-uri -

raiffeisen bank

cel mai bun produs bancar –
factOrinG: Produsul de factoring 

de la eximbank



36

EVENIMENT FINMEDIA

Pia}a financiar| · decembrie 2018

Digital bank of the year - 
inG bank

fintech of the year - 
fintecH Os

best in fonduri de investiții - 
bt index romania rOtX de la bt aM

best in fonduri de investiții – 
brD simfonia de la brD aM

best in fonduri de Pensii -
bcr Pensii Private

best ifn – 
Provident financial românia

best technology initiative 2018 -  
visa românia

best in leasing - 
bcr leasing

best in fonduri de investiții - OtP real
estate & construction de la OtP aM
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Premiul pentru susţinerea creării 
de noi afaceri şi locuri de muncă -  

fondul român de contragarantare sa
Premiul pentru educație financiară -

csalb
Premiul pentru educație financiară -

Provident financial românia

Produsul anului în asigurări -
asigurarea "aşa cum vrei tu" 

de la Metropolitan life
compania anului în asigurări - 

allianz Țiriac

broker-ul anului –  
cateGOria retail- safety broker

best in business - 
fildas catena Grup

broker-ul anului – cateGOria
cOrPOrate - Marsh românia

Premiul pentru educație financiară –
banca comercială română
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best in business – 
nuclearelectrica 

best in business – 
PasMateX  timişoara 

best in business –
teraplast

best in audit și consultanță - tudor
alexandru Grecu, partener KPMG

Premiul special 
“centenarul Marii uniri” - 

reţeaua cooperatistă creDitcOOP

Premiul special 
“centenarul Marii uniri” - 

repatriot

Premiul special 
“centenarul Marii uniri” - 
romaqua Group borsec

Premiul special 
“centenarul Marii uniri” - 

Generali românia

best in business lawyers - 
noerr 


