
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
CABINET MINISTRU 
   

 
DE ACORD 

Ludovic ORBAN 
PRIM-MINISTRU 

 

M E M O R A N D U M  

 
De la:  Vasile-Florin CÎȚU- Ministrul finanţelor publice  
 
Avizat: Bogdan AURESCU – Ministrul afacerilor externe 
  

Tema: Prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu pentru ocuparea funcției de 
vicepreşedinte al Conducerii Executive a Băncii Internaționale de Investiții (BII) 
pentru perioada 01/01/2021-31/12/2025 și transmiterea, în consecință, a votului 
României către BII 

 
1. Scurt istoric 
 
Banca Internațională de Investiții (BII) este o instituție financiară internațională, cu sediul 
la Budapesta, Ungaria, având ca membri guvernele Bulgariei, Ungariei, Vietnamului, 
Cubei, Mongoliei, Federației Ruse, României, Cehiei şi Slovaciei.  
 
În conformitate cu art. 24 din Statutul BII ”Conducerea Executivă include preşedintele  
Conducerii Executive şi adjuncții acestuia, numiţi de Consiliul Guvernatorilor Băncii, de 
regulă, din rândul cetăţenilor statelor membre ale Băncii, pe termen de cinci ani”. 
 

În data de 22 iulie 2015, Guvernul României a aprobat Memorandumul nr. 
668315/16.07.2015 cu tema: ”Desemnarea domnului Alexandru Florescu în calitatea de 
candidat propus de România pentru ocuparea funcției de vicepreşedinte al Conducerii 
Executive a Băncii Internaționale de Investiții şi demararea de către Ministerul Finanţelor 
Publice a procedurilor de înaintare a acestei candidaturi” prin care dl. Alexandru Florescu 
a fost desemnat vicepreşedinte al Conducerii Executive BII pentru o perioadă de cinci ani 
respectiv până la data de 31/12/2020. 

 

2. Situația actuală 

Prin scrisoarea BII nr. 16-23/122/08.10.2020, Banca aduce la cunoștința statelor membre 
încetarea la  data de 31/12/2020 a mandatelor dlui. J. Kollar, prim-vicepreședinte, dlui. 
Alexandru Florescu, vicepreședinte și respectiv al dnei. R. Kyuchukova, vicepreședinte, 
numiți în anul 2016. 

Astfel, președintele BII propune prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu având în 
vedere realizările remarcabile ale acestuia în atragerea de surse de finanțare, derularea 
operațiunilor de trezorerie, interacțiunea cu agențiile de rating și auditorii externi, motiv 
pentru care se consideră că numirea sa pentru un nou mandat de vicepreședinte ar avea 
o contribuție semnificativă la asigurarea continuității în cadrul operațiunilor Băncii pentru 



 

următorii cinci ani. Domeniile coordonate în prezent de acesta sunt: departamentul 
financiar (raportare financiară, bugetare, planificare strategică, modelare financiară, 
relația cu agențiile de rating și auditorii externi), back-office operațiuni bancare, 
departamentul IT și departamentul de management al activelor și pasivelor ALM. De 
asemenea, dl. Alexandru Florescu are rolul de președinte al Comitetului de Credite BII. 

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art.1.4 din Principiile de bază privind 
componența Conducerii Executive BII, membri acesteia sunt numiți pe bază de 
merit, prin concurs deschis în statele membre ale Băncii. Totodată, în cazul de față, 
procedura se bazează pe excepția prevăzută la secțiunea 3.2 a documentului 
menționat, unde se stipulează că prelungirea mandatului se poate aproba de 
Consiliul Guvernatorilor BII fără concurs, la propunerea Președintelui Conducerii 
Executive. Astfel, România devine beneficiară a acestei excepții, putând păstra 
poziția de vicepreședinte, doar prin prelungirea mandatului dlui. Alexandru 
Florescu pentru un nou termen de 5 ani. În caz contrar, poziția de vicepreședinte 
se vacantează și va putea fi ocupată prin concurs deschis în statele membre BII. 

Având în vedere cele menționate, coroborat cu necesitatea și interesul României de a 
menține pentru următorii cinci ani pe poziția de vicepreședinte BII a unui reprezentant din 
România, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) susține propunerea de prelungire a 
mandatului dlui. Alexandru Florescu, pentru poziția indicată. 

Dorim să menționăm că în perioada 2016-2020, dl. Alexandru Florescu, în calitate de 
vicepreședinte BII a contribuit semnificativ la procesul de reformă al Băncii cu implicații 
directe și favorabile României în calitate de acționar al BII. 

De-a lungul celor cinci ani de mandat, dl. Alexandru Florescu a facilitat cooperarea 
strânsă, eficientă și transparentă între Bancă și MFP pentru rezolvarea unor aspecte de 
importanță majoră pentru acționarii Băncii. Totodată, putem menționa faptul că numărul 
de angajați români ai BII în poziții cheie a crescut semnificativ în ultimii 5 ani, un rol 
important în acest sens avându-l sprijinul acordat în calitate de vicepreședinte al 
reprezentantului României. La momentul actual, România deține poziția de director al 
departamentului de atragere fonduri al BII și de director al departamentului de control 
intern. În plus, există un coordonator român al tuturor investițiilor desfășurate de BII în 
țara noastră.  

Conducerea Executivă BII a transmis în mod repetat autorităților române aprecieri pozitive 
referitoare la activitatea desfășurată în cadrul Băncii. 

În ceea ce privește mutarea sediului BII de la Moscova, Federația Rusă la Budapesta, 
Ungaria, menționăm că partea română nu a finalizat procedurile interne pentru acceptarea 
rezoluţiei Consiliului guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții adoptată la cea de-a 
108-a reuniune (rezoluţia III din Protocolul 1/110), la 4 decembrie 2018, la Havana, privind 
art.2 paragraful 6 din Statutul Băncii Internaționale de Investiții, semnat la 10 iulie 1970 la 
Moscova. 

3. Elemente de mandat funcție de interesele României și de strategia de țară 
convenită cu instituția financiară internațională 
 
Pe perioada mandatului următor, dl. Alexandru Florescu va trebui să depună toate 
eforturile profesionale necesare pentru adoptarea de către Conducerea Executivă BII a 
unor decizii care să asigure o activitate echilibrată și o implementare sustenabilă a 
strategiei de dezvoltare a BII în vederea îndeplinirii angajamentelor Băncii față de 
acționari. 



 

De asemenea, va urmări și va susține implementarea strategiei de țară a Băncii pentru 
România, după cum a fost convenită cu autoritățile române, cu accent pe sprijinirea 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea comerțului exterior și a proiectelor 
de dezvoltare care pot contribui la creșterea și diversificarea economiei naționale.  

Acționând în calitate de funcționar internațional, dl. Alexandru Florescu va contribui la 
menținerea unui dialog constant și a unui schimb de informații eficient între managementul 
BII și autoritățile române, pentru a permite pregătirea pozițiilor optime ale delegației 
române în ceea ce privește participarea țării noastre la această instituție financiară 
internațională. 

Față de cele mai sus prezentate și având în vedere că, dl. Alexandru Florescu 
dispune de calitățile profesionale și manageriale  de excepție în îndeplinirea funcției 
de vicepreședinte, recomandându-l experiența sa vastă în relațiile cu instituțiile 
financiare internaționale și în domeniul financiar-bancar, precum și nivelul avansat 
de cunoaștere a mai multor limbi străine (engleză, rusă, italiană, spaniolă, 
franceză), supunem Guvernului spre aprobare:   
 

 Prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu pentru ocuparea funcției de 
vicepreşedinte al Conducerii Executive BII pentru perioada 01/01/2021-
31/12/2025 și transmiterea, în consecință, a votului României către BII. 
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