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mulţumim şi pe această
cale, negru pe alb sau
în imagini, tuturor

celor care ne-au fost apropiaţi în
decursul ultimilor 10 ani, atunci
când am scris, am comentat şi
am răsplătit în lumina
reflectoarelor realizările din
spaţiul de convergenţă al
sectoarelor iT&C şi financiar-
bancar.
e-Finance a fost, ca apariţie
lunară, în cele 147 de ediţii
tipărite, un exerciţiu editorial
provocator, un spaţiu de oglindit

inovaţia, un „confesional” al
furnizorilor de soluţii, o
platformă de înţelegere a
bankingului modern. Revista a
ţinut steagul sus, şi-a dorit stil şi
conţinut, a încercat să rămână
într-o zonă de civilitate, care să
respecte total profilul cititorilor
săi, firoscoşi, exigenţi şi
pasionaţi de business.
Cele 9 ediţii anterioare ale
premiilor eFinance au adus în
avanscenă, de-a lungul atâtor
ani, eforturile şi meritele
strălucite ale unor numeroase
companii şi personalităţi.
din galeria numelor „grele” pe
care am construit-o cu migală şi
răbdare, nu au lipsit numele cele
mai importante ale sectorului

bancar local, precum bRd,
bCR, Alpha bank, Garanti
bank România, Raiffeisen bank
România, banca Carpatica,
CEC bank, piraeus bank Ro -
mâ nia sau libra internet bank. 
mai toţi furnizorii de calibru ai
industriei au urcat de podiumul
acesta, firme precum Romsys,
printec, TotalSoft, Allevo,
Siveco, SAS institute, Endava,
Teamnet, SolviT, kEbA,
Eutron invest România, paynet,
Transfond, valoris Center,
Computer Generated Solutions,
Orange, Romtelecom, Cosmote
etc.
Evident, nu am omis să dăm
Cezarilor ce a fost al Cezarilor,
adică laurii e-Finance,

răsplătind ca personalităţi ale
anului, în timp, nume notorii
precum varujan pambuccian,
ştefan Cojanu, irina Socol, dan
nica, Gabriel marin, denisa
mateescu, Cătălin Creţu sau
dan Roman.

şi în acest an, acum, la început
de 2013, am privit în urmă şi
am aplaudat izbânda unor idei,
oameni şi companii. 

iată ce trOFee 
am Decernat:

1. PreMiul e-teaM
(eChiPa banCară it a anului 2012)

Echipei bAnCpOST pentru
ştiinţa de a-şi valorifica optim
resursele şi de a se concentra
permanent pe furnizarea celor
mai bune soluţii la proiectele de
business, pentru cele 130 de
proiecte derulate într-un an şi
pentru pasiunea şi eficienţa cu

A 10-A SăRbăTOARE 
e-Finance
Premiile anuale ale revistei e-Finance au ajuns, în timp, un reper, un moment marcat în agenda
publică, un eveniment apreciat şi aşteptat cu interes de majoritatea specialiştilor din industriile IT&C şi
financiar-bancară din România, criteriile redacţiei în desemnarea câştigătorilor fiind riguroase şi
echidistante. Asta s-a văzut şi, de curând, a fost întărit, în cadrul celei de-a 10-a ediţii a Galei Premiilor
desfăşurate pe 23 ianuarie 2013 la hotelul Intercontinental din capitală. Cristian Pavel



care exploatează toate
oportunităţile din cloud. 

2. PreMiul e-nnOvatiOn
(Cea Mai sPeCtaCulOasă inOvaţie 
în tehnOlOGie în 2012)

Companiei ROpECO bucureşti
pentru lansarea, în premieră pe
piaţa românească, după doi ani
de cercetări şi teste, a
terminalului automat de plăţi
fabricat in-house, terminal care
a răspuns cu succes exigenţelor
primelor 3 bănci comerciale
autohtone, ce au achiziţionat
deja şi pus în funcţiune în
reţelele proprii peste 500 de
astfel de maşini. 

3. PreMiul e-PartnershiP  
(2 trOfee)

Companiilor TRAnSFOnd şi
bRd SOGElEASE pentru

implementarea, în 2012, în
parteneriat, în premieră absolută
pentru piaţa românească, a
facturilor electronice în piaţa de
leasing.

4. PreMiul e-business-sOftware
(aPliCaţia Pentru afaCeri a 
anului 2012)

Se acordă companiei
TOTAlSOFT pentru aplecarea
minuţioasă a aplicaţiilor pentru
business spre alte domenii

majore din economie, cum ar fi
agricultura, respectiv pentru
implementarea Charisma
Solutions for Agriculture \n
cadrul grupului TCE 3 brazi,
administratorul celei mai mari
exploataţii agricole din Europa,
insula mare a brăilei.

5. PreMiul e-PrOjeCt
(Cel Mai aMbiţiOs PrOieCt 
Din 2012)
 
bănCii COmERCiAlE
ROmânE  pentru extinderea
conceptului de Self Service prin
instalarea unei reţele de 400 de
ghişee automate, valoarea
investiţiei ridicându-se la circa
2 milioane euro. 

6. PreMiul e-PrOviDer
(furnizOrul anului 2012)

Companiei kEbA ROmâniA,
pentru implementarea cu succes
a unei soluţii de eficientizare
pentru cea mai mare reţea de
ATm-uri din România. Soluţia
are impact imediat în reducerea
costurilor de operare, oferind
posibilitatea efectuării unui
management automatizat de la
distanţă, cu efect în creşterea
gradului de disponibilitate.
Soluţia integrată permite
monitorizarea incidentelor şi
măsoară performanţa
furnizorilor de servicii sau
schimbarea de la distanţă a
cheilor de criptare şi de
raportare în cadrul întregii reţele
de ATm-uri aparţinând bCR.

7. PreMiul e-eMPlOyer
(anGajatOrul anului 2012)

Companiei ORAClE
ROmâniA pentru atingerea
performanţei de a angaja, până
la finalul anului trecut, 2.350 de
oameni cu o vârstă medie de 29
de ani, oameni angrenaţi în
centrele de suport locale ce
deservesc, din România, în 25
de limbi străine, clienţii globali
ai Oracle.
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8. PreMiul e-DevelOPMent
(Cea Mai DinaMiCă DezvOltare 
în 2012)

Companiei inTEl ROmâniA
pentru cea mai recentă
inaugurare a unui centru

software din România făcut de
o corporaţie multinaţională, cu
planuri de cooptare a sute de
specialişti, dar şi pentru atenţia
acordată cercetării, prin
inaugurarea laboratorului intel
Student Open lab de la
universitatea politehnica
bucureşti, care găzduieşte
anual 650 de studenţi,
masteranzi, doctoranzi şi
profesori interesaţi de teme de
cercetare-dezvoltare în
domeniul open source.  

9. PreMiul e-iMPaCt
(Cea Mai iMPOrtantă liCitaţie 
în 2012 Din istOria lOCală 
a teleCOM)

AuTORiTăţii nAţiOnAlE
pEnTRu AdminiSTRARE şi
REGlEmEnTARE În
COmuniCAţii (AnCOm),
pentru cea mai mare licitaţie
telecom din istoria României,
pentru implicaţiile pe termen
lung ale acesteia, în urma
căreia a fost alocat celor 5
operatori telecom un spectru de
frecvenţe care a sporit cu 77%
cantitatea de spectru
disponibilă pentru
comunicaţiile mobile la nivel
naţional. 

10. PreMiul e-PeOPle
(PersOnalitatea anului 2012 
în it&C)

domnului bOGdAn
COCORA, director general
S&T România, pentru
răbdarea, echilibrul,
maturitatea şi viziunea de
ansamblu, care au concurat la
stabilizarea şi revenirea la
performanţă a cunoscutului
integrator S&T România, 
într-un an 2012 plin de
dificultăţi şi provocări. 

11. PreMiul e-10 years  
(PreMiu De exCelenţă Pentru 
PerfOrManţe COntinue 
în ultiMii 10 ani)

Companiei AllEvO, pentru
preocuparea neobosită de a
oferi soluţii de vârf pentru
comunitatea financiară locală şi
globală, bazate pe cele mai
bune tipuri de tehnologii
informatice şi pe un aport in-
house decisiv; pentru transferul
de know-how facilitat către
România dinspre SwiFT şi
pentru lansarea primei aplicaţii
open source din ţară destinată
procesării tranzacţiilor
financiare (FinTp). 

12. PreMiul e-10 years  
(PreMiu De exCelenţă Pentru 
PerfOrManţe COntinue în ultiMii 
10 ani)

Companiei ROmTElECOm,
pentru transformările profunde

petrecute în structură şi
portofoliul de oferte şi clienţi ai
companiei şi trecerea acesteia
cu succes în ierarhia celor mai
importanţi integratori şi total
provideri din economia
românească.
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