Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București a
câştigat a patra ediţie locală a “CFA Institute Research Challenge”

23 februarie 2016
Echipa Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii
Economice din București a câştigat faza locală a celei de a patra ediţii a “CFA Institute
Research Challenge”. Aceasta este o competiţie a celor mai prestigioase şcoli de
business internaţionale care se desfăşoară anual. În România competiția este
organizată de CFA România, sub auspiciile CFA Institute şi urmează cele mai bune
practici profesionale în cercetarea şi analiza investiţională.
Faza finală a competiţiei locale (România și Republica Moldova) a avut loc în data de
20 februarie a.c. la Bucureşti şi a reunit reprezentanţii celor mai importante şcoli de
economie din România si Republica Moldova: Academia de Studii Economice din
Bucureşti cu două facultăți (FABBV și REI), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Academia de Studii Economice a Moldovei.
Dr. Mugur Popescu, CFA - Vicepreşedinte al CFA România, în calitate de Project
Manager - a declarat: "Este al patrulea an în care organizăm această competiţie în
România, care a crescut constant ca şi numar de echipe înscrise şi calitate a lucrărilor.
Sunt încrezator ca echipa ASE Bucuresti va reprezenta cu cinste mediul academic și
comunitatea financiară din România și Moldova la competiţia internațională de la
Chicago, unde s-au înscris peste 15.000 de studenți din peste 1.000 de universități
din întreaga lume, susținuti de mii de voluntari.”
Competiţia a constat în realizarea unui raport propriu de cercetare şi analiză
investițională a companiei Albalact, companie listată la Bursa de Valori Bucureşti
(Simbol: ALBZ). Cele șapte echipe de studenţi, ce au reprezentat sașe Universităţi au
fost notate în două etape - o parte scrisă care a constat într-un raport de analiză şi o
prezentare publică a concluziilor, ambele susținute în fața unor comisii distincte de
profesioniști în analiză financiară şi administrare investiții, profesioniști membri ai CFA
România.
Alături de comisiile de evaluare a raportului de analiză şi de membrii juriului care au
notat prezentarea publică, la reuşita proiectului CFA Institute Research Challenge,
etapa locală, au contribuit prin activitatea lor profesorii coordonatori din cadrul fiecărei
universități şi o echipă de voluntari, membri ai asociaţiei CFA România, în calitate de
mentori.
Echipa Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București a
obţinut cel mai mare punctaj atât pentru conţinutul raportului de cercetare şi analiză

investiţională, cât şi pentru prezentarea publică a acestuia şi va reprezenta România
în competiţia internatională CFA Institute Research Challenge care va avea loc în luna
aprilie a.c., la Chicago. Această echipă a fost formată din Adriana Constantin, Claudia
Creta, Georgiana Ene, Cosmin Paraschiv şi Lucia Știrbu, studenţi în cadrul programului
de master Managementul Riscului Financiar Internațional. Cei cinci studenţi au fost
coordonaţi de către Dr. Sorin Dumitrescu, CFA, în calitate de mentor din partea CFA
România şi Dr. Radu Lupu, profesor la Facultatea de Relații Economice Internaționale
şi coordonator al programului de master Managementul Riscului Financiar
Internațional.

Contacte media
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați office@cfaromania.ro
Despre CFA România
CFA România este asociația membră a CFA Institute și totodată asociația locală a profesioniștilor în
investiții, care are în componență peste 170 de membri, majoritatea fiind deținători ai titlului de CFA.
Comunitatea CFA reunește aproximativ 500 de membrii, acestia fiind înscriși pentru examenele de
obținere a certificării, la unul din nivelele I, II sau III.
Obiectivul principal al asociației este de a sprijini dezvoltarea pieței financiare, de a implementa
excelența profesională și etică în sectorul financiar românesc.
Despre CFA Institute
CFA Institute este asociația globală a profesioniștilor în investiții care setează standardul pentru
excelență profesională și oferă certificarea CFA. Organizația este un campion în ceea ce înseamnă
comportamentul etic din piețele de investiții și o sursă respectată de cunoștințe în comunitatea
financiară globală. Scopul final al CFA Institute este acela de a creea un mediu unde interesele
investitorilor sunt primare, piețele funcționează la cel mai bun nivel și economia crește. CFA Institute
are mai mult de 125.000 de membri în 147 de țări și teritorii, incluzând peste 120.000 deținători de
certificat CFA și 144 de societăți membre. Pentru mai multe informații, vizitați www.cfainstitute.org .

