
 

 

18 iulie 2012 

COMUNICAT DE PRESA 

 

Consiliul Bursei aduce la cunostinta investitorilor faptul ca s-a finalizat procesul de 

selectie al noului Director General. 

 

In urma unui proces complex si riguros, Consiliul Bursei a desemnat pe domnul 

Victor Cionga in pozitia de Director General al Bursei de Valori Bucuresti. 

 

Presedintele Consiliului Bursei  

Dr. Lucian Anghel 
 

Scurta Biografie a domnului Victor CIONGA  

 

Dl. Cionga este unul dintre cei mai experimentati profesionisti din piata de servicii 

financiare din Romania, cu o experienta foarte solida in investment banking. Cariera 

in investitii financiare a D-lui Cionga a inceput in 1993, cand a intrat in echipa 

Capital, prima banca de investitii moderna din Romania stabilita dupa 1990 ca si un 

joint-venture ai caror actionari erau EBRD, Wasserstein Perrella si doua banci 

comerciale locale si a continuat in Romanian American Enterprise Fund.  

La inceputul anului 1998, Dl. Cionga a devenit membru al echipei de conducere 

Raiffeisen Capital and Investment (RCI), cu functia de Deputy CEO, de unde, mai 

tarziu, a fost promovat la pozitia de CEO al Raiffeisen Financial Advisors (RFAR). El 

a condus RFAR pana la inceputul anului 2004, cand s-a intors la RCI, ca si Deputy 

CEO pentru urmatorii trei ani.  

In 2007, Dl. Cionga a fondat AZ Capital Advisors, un parteneriat specializat in 

consilierea focalizata pe fuziuni si achizitii (M&A) devenind Managing Director al 

firmei, pe care a condus-o, impreuna cu partenerii lui seniori, pana astazi.  

Dl. Cionga a lucrat la multiple proiecte de M&A si a participat la mai multe 

privatizari, atat pe partea vanzatorului, cat si pe cea a cumparatorului, precum si in 

mai multe tranzactii din piata de capital. Cele mai cunoscute proiecte de M&A ale 

sale au fost Monopoly (1999,2005), Continental Hotels (2007) si NetCity (2011). 

Proiectele principale de privatizare au fost: oferta publica initiala a Transelectrica 

(2006), Sidex si Petrotub (2002), Siderurgica Hunedoara si Tepro Iasi (2003). El a 

participat in oferta publica initiala Flamingo in 2005; in 2011, el a condus echipa 

locala in consortiumul care a castigat mandatul Petrom SPO de la OPSPI.  

Educatia universitara a D-lui Cionga a fost una de fizician, terminand in 1980 

Facultatea de Fizica din Bucuresti. El si-a completat educatia cu un EMBA, pe care l-

a obtinut la Washington University (Seattle, US) & Academia de Stiinte Economice 

(Bucharest) joint EMBA Program, precum si cu o multitudine de programe de 

training si simpozioane, focusate pe analiza de investitii si investment banking 

(Raiffeisen internal programs).  

Dl. Cionga are o pasiune pentru competitiile internationale de rugby si are un interes 

deosebit pentru istorie, motiv pentru care a urmat cursuri post universitare la 

Colegiul National pentru Aparare (6 luni in 1997) si la Colegiul Superior pentru 

Securitate Nationala ( 4 luni, in 2005). 

 


