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RADU GEORGESCU, ANDREI PITIS SI DRAGOS PISLARU AU DESCHIS SEDINTA DE 

TRANZACTIONARE LA BVB 

 

 

Deschiderea sedintei de tranzactionare de miercuri de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost 

oficiata de ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii) si GEA 

Strategy&Consulting, cu ocazia semnarii de noi parteneriate pentru atragerea de emitenti la Bursa. 

 

Dupa sunatul clopotelului, care a marcat deschiderea sedintei de tranzactionare, au luat cuvantul din 

partea ANIS: Radu Georgescu (vicepresedinte ANIS si presedinte GECAD Group), Andrei Pitis 

(presedinte ANIS si proprietarul Simple Systems), iar din partea GEA Strategy&Consulting a 

participat Dragos Pislaru (manager general). 

 

Bursa de Valori Bucuresti a fost reprezentata de directorul general Ludwik Sobolewski. 

 

Dupa deschiderea sedintei de tranzactionare a urmat o conferinta de presa. 

 

“Bursa de Valori Bucuresti s-a angajat intr-o calatorie interesanta, care va fi relansarea pietei pentru 

companiile de marime mica si medie, dintr-o gama destul de larga. Aceasta piata va fi o noua 

posibilitate pentru aceste companii, antreprenori si toti oamenii de afaceri interesati de dezvoltare, de 

crestere, de acea dezvoltare prin folosirea unui brand, a unui suport, a transparentei pietei de capital si 

a banilor investitorilor. Acest tip de alianta cu ANIS si GEA va fi una dintre pietrele de temelie ale 

acestei calatorii. Sfarsitul drumului nu trebuie sa fie acest sistem alternativ de tranzactionare, ci poate 

fi o piata mai mare, operata de BVB. Si nici acesta nu trebuie sa fie finalul calatoriei”, a declarat 

Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB. 

 

Radu Georgescu, vicepresedinte ANIS si presedinte GECAD Group, a amintit ca in trecut piata de 

capital nu a fost privita cu incredere din diverse motive. 

 

“Prima veste buna pe care am privit-o cu suspiciune a fost anul trecut, cand domnul Ludwik 

Sobolewski a acceptat sa vina la BVB. Suntem acum un an mai departe si constatam ca, fara sa fie 

artificii, se intampla lucruri, incet, asa cum trebuie sa se intample intr-o bursa, stabil, incet, astfel incat 

sa putem sa ne uitam si sa speram ca va fi mai bine mai incolo. Multumesc Bursei ca a facut efortul sa 

se transforme din ce era acum 5 – 7 ani intr-un element de stabilitate catre care putem sa ne uitam cu 

incredere. Din punct de vedere al antreprenorilor IT, bursa este o chestiune importanta pentru multe 

motive. Bursa nu este doar un mod de a atrage capital, care este principalul lucru de facut de bursa, dar 

este un element de marketing foarte important, este un mod de exit al unui antreprenor, este un mod 

pentru investitori de a avea garantata o guvernanta corporativa, o transparenta a companiei. Industria 

IT este o industrie foarte foarte buna a acestei tari, si daca reusim sa o aducem pe bursa cu toate aceste 

avantaje, cred ca facem un pas imens inainte pentru noi toti. Sper ca in continuare sa nu faceti focuri 

de artificii, spectacol, ci sa faceti lucrurile sanatos, asezate, astfel incat sa putem sa ne uitam cu 

incredere la bursa si la companiile de IT”, a mai afirmat el.  

 

Andrei Pitis, presedinte ANIS si proprietarul Simple Systems, a adaugat ca in mediul economic 

romanesc mai este un element deosebit de important, cel de asociere. 

 

“Cea mai mare bucurie a mea in acest moment este ca acest element de asociere intre structuri private 

incepe sa prinda un contur foarte puternic si sa demonstreze ca este solutia pentru a putea trece la 

nivelul urmator. Asistam acum la o asociere intre ANIS, care este in sine o structura asociativa intre 

firme private, cu Bursa de Valori Bucuresti si cu o firma de consultanta, un parteneriat privat care este 
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menit sa duca economia mai departe. Vedem ca putem sa unim Bursa cu industria de IT, care deja este 

cunoscuta in afara si poate aduce un capital de incredere, si, impreuna, pot crea acest mediu prin care 

sa atragem inclusiv investitori straini sau romani sa isi puna banii intr-o structura prin care putem sa 

crestem cu totul. Sunt sigur ca si alte industrii pot beneficia de pe urma unei astfel de structuri”, a 

adaugat Pitis. 

 

Managerul general al GEA Strategy&Consulting, Dragos Pislaru, a mentionat ca exista circa zece 

sectoare care pot duce la cresterea competitiva a economiei. 

 

 “Exista oaze exceptionale in cateva sectoare cheie in Romania, nu doar sectorul IT, cat si altele, 

energie, in zona de bioeconomie si inca o serie de sectoare bune, circa zece in total, care pot duce la 

cresterea competitiva a economiei. Parteneriatul anuntat de astazi, prin care ne angajam ca vom sustine 

aceasta sursa alternativa de finantare, este vital pentru a debloca nu doar surse de finantare, ci si 

mentalitati, pentru a putea intelege ca atunci cand discuti de piata de capital din Romania nu ne 

referim doar la companii care sunt la un anumit nivel, ci ne referim la cele care pot creste, la cele care 

pot aduce in Romania anvergura dezvoltarii economice pe care ne-o dorim. Piata alternativa de 

tranzactionare va marca un punct de cotitura in posibilitatea de afirmare a antreprenorilor romani si 

suntem onorati sa fim parte a acestui process si sa il sustinem”, a spus Pislaru. 
 

 

 
De la stagna la dreapta: Radu Georgescu (vicepresedinte ANIS si presedinte GECAD Group), Andrei Pitis 

(presedinte ANIS si proprietarul Simple Systems), Ludwik Sobolewski (directorul general al BVB) si Dragos 

Pislaru (manager general GEA Strategy&Consulting). 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

 

 

 

 


