
                                                                  
  

 
Comunicat de presă 

 
BNP Paribas Personal Finance anunță numirea unui nou director general al 

subsidiarei din România 
 

Olivier Floris preia conducerea Cetelem IFN SA 
 

 
Bucureşti, 24 ianuarie 2013. BNP Paribas Personal Finance anunță numirea lui Olivier 
Floris ca director general al Cetelem Romania, ca urmare a încheierii mandatului lui 
Gilles Zeitoun. 
 
Olivier Floris a ocupat anterior funcţia de Director al Diviziei pentru Credite de Consum 
al BNP Paribas Egipt. În perioada mai 2006 - decembrie 2012 acesta a activat în mai 
multe funcţii de conducere în cadrul grupului BNP Paribas, respectiv Manager pentru 
Dezvoltare Corporativă – BNP Paribas, și Director de Operaţiuni pentru ţările din 
Regiunea Mediteraneană – BNP Paribas Personal Finance. 
 
“Grupul BNP Paribas Personal Finance va continua să aplice în România strategia de 
consolidare a poziţiei de lider al pieţei de profil. Obiectivele mele pe termen scurt şi 
mediu sunt legate indisolubil de creşterea volumului de credite acordate, de 
diversificarea produselor de finanţare destinate consumatorilor şi, nu în ultimul rând, de 
menținerea unei oferte de servicii financiare responsabile, adaptate nevoilor şi bugetelor 
clienţilor din România”, a declarat Olivier Floris, noul director general al Cetelem 
România. 
 
Olivier Floris este licențiat al École Polytechnique şi al École nationale des ponts et 
chaussées din Franţa şi deține un titlu de Master în Economie la London School of 
Economics. A ocupat diverse poziţii în cadrul Ministerului de Finanţe francez şi este 
angajat al grupului BNP Paribas din 2006. 
 
Fostul director general Gilles Zeitoun își va continua misiunea în companie ca director 
general al Cetelem Spania. 
 
Despre Cetelem: 
 
Cetelem este lider pe piaţa creditelor de consum în România, beneficiind de experienţa 
de 60 de ani a BNP Paribas Personal Finance în Franţa. În afară de creditul de consum 
în magazine, Cetelem IFN oferă clienţilor săi carduri de credit sub sigla MasterCard, 
credite auto, credite de nevoi personale cu acordare prin telefon sau Internet și asigurări. 
 



Despre BNP Paribas Personal Finance 
 
BNP Paribas Personal Finance este liderul pieţei creditelor de consum în Franţa şi în 
Europa, prin intermediul activităţii de acordare a creditelor de consum şi credite 
imobiliare. Deţinută în proporţie de 100% de BNP Paribas Group, BNP Paribas Personal 
Finance are mai mult de 16.000 de angajaţi şi operează în peste 20 de ţări. 
Sub mărcile comerciale Cetelem, Findomestic sau AlphaCredit, compania oferă o 
întreagă gamă de produse de creditare fie prin punctele de vânzare din magazine şi 
showroom-uri auto, fie direct către consumatori, prin agenţii şi prin Internet. BNP Paribas 
Personal Finance are în ofertă şi asigurări sau depozite pentru clienţii săi din Franţa şi 
din Italia. BNP Paribas Personal Finance a dezvoltat o strategie legată de parteneriatele 
cu retaileri, magazine online şi instituţii financiare (bănci şi companii de asigurări), 
bazate pe experienţa şi know-how-ul acumulate în oferirea de soluţii de creditare 
integrate şi adaptate activităţii şi strategiei comerciale ale partenerilor. De asemenea 
este un jucător important în domeniul creditării responsabile și al educației financiare. 
 
 
Persoană de contact: 
Simona Tărtăcuţă, Marketing Manager Cetelem IFN, simona.tartacuta@cetelem.ro,  
Tel. 021/ 3120220 (interior 409) 
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