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Introducere 
Studiul “Șefii din economia românească în media” 
prezintă directorii executivi ai celor mai importante 
companii  din  România  (listate  de  către  Ziarul 
Financiar  în  anuarul  celor  mai  mari  companii  în 
funcție de active în 2010), care apar cel mai des în 
media.  
Raportul  se  bazează  pe  aparițiile  media  în  care 
apare  numele  și  prenumele  CEO-ului  uneia  din 
companiile  incluse  în  studiu.  Au  fost  luate  în 
considerare informații despre șefii monitorizațI, cât 
șI  comentarii  ale  acestora  apărute  în  media. 
Materialele  promoționale  șI  publicitatea  de orice 
fel nu au fost luate în calcul. 
Companiile au fost  selectate dintre lideri.  Fiecare 
sector (auto, carburanți, telecom, asigurări, bănci) 
ales  de  mediaTRUST  este  reprezentat  de  șefii  a 
cinci  companii  (Porsche,  BMW,  Mercedes-Benz, 
Ford,  Automobile  Dacia,  Petrom,  Rompetrol, 
Lukoil,  Mol,  Agip,  Cosmote  and  Romtelecom, 
Orange, Vodafone, RCS&RDS, UPC, Astra Asigurari, 
Allianz Tiriac Asigurari, Omniasig VIG, Asirom VIG, 
Groupama,  Banca  Transilvania,  BCR,  BRD,  CEC 
Bank, Raiffeisen Bank).
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Concluziile cercetării

În perioada 4 noiembrie 2011 – 3 februarie 2012,  cea mai activă platformă de comunicare în ceea ce  
privește aparițiile media ale directorilor executive din cele mai importante companii românești a fost Ziarul  
Financiar. Comentarii despre șefii din economia româneească au apărut și în Bursa, Nine O’Clock etc. 

Autorii care au scris de cele mai multe ori despre șefii analizațI au fost: Răzvan Voican (Ziarul Financiar), 
Constantin Rucăreanu (Curierul Național), Elena Voinea (Bursa) și alții. 

Subiecte cheie de discuție despre șefii cu cea mai mare expunere în media:

Dominic Bruynseels 

Dominic Bruynseels, CEO al BCR, a avut cel mai mare număr de apariții în media, ca urmare a unor subiecte 
diverse,  legate  de sectorul  bancar,  dar  și  ca  urmare a  schimbărilor  făcute  la  nivelul  cel  mai  de sus  al  
companiei – înlocuirea sa din funcția de președinte executiv al BCR de către Tomas Spurny. 

Steven van Groningen

Al doilea CEO după numărul de apariții în media a fost Steven van Groningen, de la Raiffeisen Bank. Steven 
van Groningen a avut două zile pline, potrivit numărului de articole în care a apărut – 25 noiembrie 2011  
(când a apărut în articole care îl citau pe Traian Băsescu, președintele României, criticând băncile austriece)  
șI  27 ianuarie 2012 (în  articole  legate  de întâlnirea dinte el  și  Traian  Basescu pentru  a  discuta despre  
necesitatea dezvoltării capitalului românesc prin stimularea economisirii). 

Radu Ghetea

Radu Ghetea a avut șI el ziua sa, pe 12 decembrie 2011. El a apărut citat în articole  în care se scria despre  
cum Banca Națională a României recomanda băncilor să relaxeze restructurarea creditelor. 

* Disclaimer

În perioada monitorizată, au apărut câteva schimbări la nivel de top management în companiile care  
apar in raport. La BRD SocGen, Guy Poupet a fost înlocuit de către Alexandre Maymat, Peter Franklin l-a  
înlocuit pe Robert Rekkers la Banca Transilvania, Alexander Adamescu l-a înlocuit pe Radu Mustatea la  
Astra Asigurari și Sanda Nicoara a fost înlocuită de Francois Coste la Groupama. 
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1. Rezultate

1.1. Top general

Dominic Bruynseels, CEO al BCR, a fost 
cel mai mediatizat CEO, datorită unor 
subiecte  diferite  care  fac  referire  la 
sectorul  bancar  și  datorită  unor 
articole  în  care  se  scrie  despre 
înlocuirea sa din funcția de președinte 
executiv  al  BCR  de  către  Tomas 
Spurny. 

(Chart 1)
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Chart 1. Bosses with the highest exposure 

Source: mediaTrust
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1.2. Tonul informațiilor

În cifre absolute, Mariana Gheorghe 
a  avut  cel  mai  mare  număr  de 
apariții negative, iar Robert Rekkers 
a  avut  cel  mai  mare  număr  de 
apariții pozitive. 

(Chart 2)
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Chart 2.    Tone of information about bosses - numbers

Source: mediaTrust
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1.3. Cota în media

Cei mai comentați CEO:

Dominic Bruynseels,

Steven van Groningen,

Radu Ghetea. 

(Chart 3)

Chart 3.    Tone of information about bosses - numbers

Source: mediaTrust

Chart 3.    The most often commented by Press readers: percentage

Source: mediaTrust
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1.4. AVE obținut de șefi

Valoarea echivalentă de publicitate este 
unul  dintre  indicii  mediaTRUST,  care 
reflectă  eficacitatea  informaţiilor 
analizate.  Cu  cât  este  mai  mare 
mărimea  unui  articol  despre  o 
companie/persoană într-un ziar  anume 
și  cu  atât  mai  mult  costă  publicitatea 
într-un  ziar  –  cu  atât  mai  mare  este 
valoarea  echivalentă  de  publicitate 
pentru cuvântul cheie monitorizat.

Valoare  echivalentă  de  publicitate  în 
presă  este  un  indice  care  reflectă  o 
sumă de  bani  care  ar  fi  trebuit  să  fie 
cheltuită pentru plasarea unei  reclame 
de  aceeaşi  mărime  (în  centimetri 
pătraţi).

(Chart 4)

Chart 4.   AVE of publication reached by particular boss

Source: mediaTrust



 Șefii din economia românească, 4 noiembrie 2011 – 3 februarie 2012

1.5. Fiecare șef a avut ziua lui

CEO-ul BCR, Dominic Bruynseels, a avut 
nouă  apariții  în  media,  cel  mai  mare 
număr  de  apariții  din  toate  zilele 
monitorizate, pe 4 noiembrie 2011. El a 
apărut în două articole din Adevărul, o 
dată  în  Bursa,  respectiv  în  Curierul 
Național,  Național,  Nine  O’Clock, 
Puterea,  România  liberă  și  Ziarul 
financiar.  A  fost  citat  cu  precădere  în 
articole în care se vorbea despre faptul 
că creditele ipotecare pun presiune pe 
prețul caselor și în articole care făceau 
referire  la  faptul  că  BCR nu va reduce 
costurile la credite ca urmare a deciziei 
BNR de a tăia dobânda cheie la 6%.

Radu  Ghetea  a  avut  ziua  sa  pe  12 
decembrie  2011,  cu  apariții  în  articole 
care fac referire la îndemnul BNR către 
bănci  –  de  a  relaxa  condițiile  de 
restructurare a creditelor.

Steven van Groningen  a avut două zile 
pline,  potrivit  numărului  de  articole  în 
care a apărut – 25 noiembrie 2011 (când 
a  apărut  în  articole  care  îl  citau  pe 
Traian  Băsescu,  președintele României, 
criticând băncile austriece) și 27 ianuarie 2012 (în articole legate de întâlnirea dinte el și Traian Basescu pentru  
a discuta despre necesitatea dezvoltării capitalului românesc prin stimularea economisirii).

(Chart 5)

Chart 5.  Each boss had his own day 

Source: mediaTrust
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1.6. Cele mai active surse

Numele  celor  mai  mulțI  șefi  au 
apărut în Ziarul Financiar, una dintre 
cele  mai  importante  publicații  de 
business de pe piața locală, dar și în 
Bursa, un ziar financiar. 

(Chart 6)

Chart 6.  Bosses in the most active sources 

Source: mediaTrust
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1.7. Surse de informare

Numele  șefilor  din  companii  au 
apărut  de  93  de  ori  în Ziarul 
Financiar, de 37 de ori în Bursa și de 
25 de ori în Nine O’Clock. 

(Chart 7)

Chart 7.  Share of sources of information about bosses 

Source: mediaTrust
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1.8. Cota în media în funcție de sector

În total, au fost 7.771 de articole care 
au citat companiile în care conduc șefii 
din  raportul  mediaTRUST.  Companiile 
cu  cel  mai  mare  număr  de  apariții 
media au fost cele din sectorul bancar, 
urmare  de  cele  din  industria  auto, 
carburanți, telecom șI asigurări.

(Chart 8)

Chart 8.  Share in media according to sector 

Source: mediaTrust
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1.9. Cei mai activi autori și cele mai active surse

Autori – divizie pe categorii (Tab. 1)

Author Source Dominic Bruynseels Steven van Groningen Radu Ghetea Robert Rekkers Guy Poupet
Voican Razvan Ziarul Financiar 11 6 3 2 1
Rucăreanu Constantin Curierul Naţional 3 3 1 1 2
Voinea Elena Bursa 4 1 3 1
Gabriela Ţinteanu Capital 2 2 1 1 1
Simionescu Crăiţa Bursa 3 1
Cristian Hostiuc Ziarul Financiar 1 2 1
MAKE Bursa 2 2
Medrega Claudia Ziarul Financiar 3 1

Publicații – divizie pe categorii (Tab. 2)

Source Number of publica-
tions Positive Neutral Negative

Ziarul Financiar 93 79 1 13
Bursa 37 32 1 4
Nine o'Clock 25 16  9
Curierul Naţional 20 18  2
Business Magazin 19 17  2
Puterea 17 16  1
Adevărul 17 15 1 1
Business review 14 11  3
Capital 13 8  5
ZF - Top 100 cele mai valoroase companii 13 12  1
Bucarest Hebdo 9 5  4
Finanţiştii 9 7  2



Metodologie

Studiul “Șefii din economia românească în media” prezintă directorii executivi ai celor mai impo rtante companii 
din România (listate de către Ziarul Financiar în anuarul celor mai mari companii în funcție de active în 2010),  
care apar cel mai des în media.  
Raportul  se bazează pe aparițiile  media în care apare numele și  prenumele CEO-ului  uneia din companiile 
incluse în studiu. Au fost luate în considerare informații despre șefii monitorizațI, cât șI comentarii ale acestora 
apărute în media. Materialele promoționale șI publicitatea de orice fel nu au fost luate în calcul. 
Companiile au fost selectate dintre lideri. Fiecare sector ales de mediaTRUST este reprezentat de șefii a cinci 
companii:
Auto:  Porsche  –  Brant  Valmar,  BMW –  Bernd  John,  Mercedes-Benz  –  Michael  Grewe,  Ford  –  Jan  Gijsen, 
Automobile Dacia – Jerome Olive
Bănci: Banca Transilvania – Robert Rekkers, BCR – Dominic Bruynseels, BRD SocGen – Guy Poupet, CEC Bank –  
Radu Ghetea, Raiffeisen Bank – Steven van Groningen 
Carburanți: Petrom – Mariana Gheorghe, Rompetrol - Saduokhas Atashovich Meraliyev, Lukoil – Maxim Khitrov, 
Mol – Kinga Daradics, Agip – Sergio Pica
Asigurări: Astra Asigurari – Radu Mustatea, Allianz Tiriac Asigurari – Rangam Bir, Omniasig VIG – Constantin 
Marica, Asirom VIG – Mariana Diaconescu, Groupama – Sanda Nicoara
Telecom: Cosmote and Romtelecom – Stefanos Theocharopoulos, Orange – Jean-Francois Fallacher, Vodafone 
– Inaki Berroeta, RCS&RDS – Alexandru Oprea, UPC – Severina Pascu
Doar  un nume șI  un  prenume al  unui  CEO care  are  legătură  cu  numele  unei  companii  este  monitorizat.  
Monitorizăm  articolele  în  care  apar  șefii  companiilor  șI  luăm  în  calcul  informații  despre  aceștia,  cât  șI  
comentariile făcute de ei în media. 
Detalii privind monitorizarea sunt disponibile la www.mediatrust.ro.

Despre mediaTRUST

mediaTRUST România a fost înfiinţată în 1999 şi furnizează servicii de monitorizare către companii  româneşti şi  
străine.  Compania  este  membră  din  2004  a  FIBEP,  principala  organizaţie  internaţională  a  agenţiilor  de 
monitorizare,  iar  din  octombrie  2010  este  deţinută  în  proporţie  de  100%  de  IMM  –  Institute  of  Media  
Monitoring Polonia. Clienţii companiei provin din cele mai diverse sectoare ale pieţei, de la domeniul financiar  
la telecom, IT, farma, energie, gaze naturale, petrol, educaţie, sport, cultură, showbiz, politic. 

http://www.mediatrust.ro/
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