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Grupul de pres ă BURSA sarbatoreste 29 de ani de aparitie a ziarului
BURSA, in slujba institutiilor de piata, militind pent ru corectitudine, 
justitie si prosperitate.
În cadrul evenimentului, la care sunt invita Ńi de prestigiu din finante, 
afaceri şi politic ă, vor fi premiate mai multe companii performante din  Ńara 
noastr ă. 

Seara programeaza momente artistice inedite, dar şi alte 
surprize. Gala BURSA se bucur ă de sprijinul Comisiei pentru buget, 
finan Ńe şi bănci din cadrul Camerei Deputa Ńilor.
Evenimentul va avea loc în data 14 noiembrie, începând  cu ora 19:30, în 
Salonul de Recep Ńie al Palatului Parlamentului.

Participarea se face pe bază de invitaŃie.

GALA BURSA 2019



Dress code: black-tie

La eveniment vor participa aproximativ 400 de persoane.

Sunt invitaŃi:
� Preşedintele României;
� foşti preşedinŃi de stat;
� europarlamentari;
� ambasadori;
� miniştri;
� preşedinŃi şi directori de SIF-uri;
� oameni de afaceri din toate

domeniile de activitate;
� reprezentanŃi ai instituŃiilor statului;
� bancheri;
� brokeri;
� avocaŃi.

GALA BURSA 2019



Grupul de presă BURSA a sărbătorit 28 de ani de existență
în prezența partenerilor și cititorilor care au fost alături de 
publicația noastră. Evenimentul, organizat la Palatul
Parlamentului, în colaborare cu Comisia pentru Buget, 
FinanŃe şi Bănci din cadrul Camerei DeputaŃilor, a fost
prilejul lansării noului site www.bursa.ro și al graficii ziarului. 
Evenimentul a reunit circa 400 de invitaŃi de seamă din 
sectoarele economic, juridic, cultural, financiar-bancar, dar
nu numai şi a inclus momente artistice, tombole şi decernări 
de premii.
https://www.bursa.ro/gala-bursa-2018

EDIłIILE ANTERIOARE

2017
https://www.bursa.ro/gala-bursa-deceniul-european-din-
centenarul-romaniei

2016
https://www.bursa.ro/gala-bursa-invingatorii-crizei-2008-
2015

2015
https://www.bursa.ro/gala-25-ani-bursa 

EDIłIA 2018



GALELE BURSA ÎN IMAGINI http://www.bursa.ro/evenimente/



DESPRE NOI
Ziarul BURSA  a apărut la 10 august 1990, ca tabloid cu anunŃuri de mică 
publicitate. De la apariŃia săptămânală, BURSA  a trecut la două ediŃii şi apoi 
la trei şi patru pe săptămână. Ulterior a devenit cotidian cu apariŃii de luni 
până vineri.
Profilul său editorial s-a modificat. Ziarul BURSA s-a impus drept cel mai 
influent cotidian financiar, devenind formatorul de opinie al pieŃei de capital. 
De-a lungul celor 29 de ani de apariŃie neîntreruptă, ziarul BURSA şi-a 
informat cititorii asupra proceselor importante de transformare şi dezvoltare a 
economiei societăŃii româneşti şi din străinătate: procesul privatizării, 
dezvoltarea sistemului bancar autohton, evoluŃia pieŃelor financiare, criza 
financiară internaŃională, evoluŃiile politice semnificative.
Grupul de pres ă BURSA a dezvoltat editarea revistei BURSA 
Construc Ńiilor (prezentă pe piaŃa de profil de 22 ani). Revistele „Cadouri de 
Crăciun” şi „Cadouri de Pa şti” susŃin de peste un deceniu Campania
Umanitară „Atelierul lui Moş Crăciun la ziarul BURSA”.

Cele peste 80 de evenimente organizate de Ziarul BURSA au suscitat un real interes din partea invitaŃilor în sală. 
Au participat reprezentanŃi ai companiilor din toate domeniile de activitate (agricultură, infrastructură, energie, IT&C, 
construcŃii, resurse umane, auto, turism, mediu, transport, telecomunicaŃii, dezvoltarea capacităŃii administrative); 
bănci; fonduri de garantare / contragarantare; societăŃi de avocatură; societăŃi de asigurare; societăŃi de leasing; 
societăŃi de brokeraj; societăŃi de investiŃii; autorităŃi publice centrale şi locale; asociaŃii de profil,
mass-media.

Grupul de pres ă BURSA publică lunar suplimente cu cele mai importante şi mai relevante subiecte din domeniul
economic actual.



PREMII

Ziarul BURSA a fost apreciat, în fiecare an, cu numeroase distincŃii în cadrul Galei Premiilor PieŃei de 
Capital, dar şi al altor manifestări, pentru apariŃiile editoriale.



Grupul de pres ă BURSA

� Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 01080;

� Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;

� Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;

� E-mail: publicitate@bursa.ro;

� Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.
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