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0 Ziarul FinanciarZiarul Financiar

Ioana Per[a
creeaz` manual
decora]iuni [i
cadouri pentru
Cr`ciun sub brandul
Peyo, iar ambi]ia ei
este s` creasc`
spre un atelier „cu
cå]iva angaja]i“

ZF [i Banca Transilvania au lansat proiectul 
Afaceri de la zero, o platform` dedicat` micilor
antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane
de locuri de munc`. Pagina 6

PUBLICITATE

n         Cum s`-]i construie[ti un brand personal? Ce \nseamn` personalitatea
online? La ce se uit` angajatorii sau partenerii de afaceri cånd vor s` vad`
ce profil ai online? Urm`ri]i ZF Live mar]i, 17 noiembrie 2020, ora 12.00 cu
ALINA STOIAN, managing partner la firma de consultan]` Branding UP

n         Ce fonduri nerambursabile sunt ast`zi disponibile pentru 
antreprenori? Ce se \ntåmpl` cu granturile pentru micro, capital de 
lucru [i investi]ii? Ce ajutoare de stat se dau \n 2020? Ce fonduri 
sunt pentru digitalizare? Urm`ri]i ZF Live mar]i, 17 noiembrie 2020, 
ora 12.30 cu ROXANA MIRCEA, owner al REI Finance Advisors

Moderator: Sorin Påslaru, redactorul-[ef al ZF

Revista Business MAGAZIN apare \n fiecare LUNI [i cost` 15 lei

DUP~ 22 DE ANI. DE LA ZIARUL FINANCIAR LA ZF 
Acum 22 de ani, Adrian Sårbu a lansat Ziarul Financiar, un proiect c`ruia nu mult` lume \i d`dea [anse de reu[it`. Ziarul Financiar
trebuia s` fie o voce a comunit`]ii de business din Romånia, \n condi]iile \n care nu exista o clas` de business , iar capitalismul [i
antreprenorul erau pu[i sub semnul \ntreb`rii. Dar acest proiect a reu[it [i ast`zi suntem din nou \n fa]a cititorilor no[tri pe print, pe
online, \n emisiuni [i conferin]e video, \n anuare [i suplimente. ZF de ast`zi este cel mai complex produs media din Romånia.
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„SKIN IN THE
GAME“
Nu este doar o sintagm` sau o
tehnic` de lucru, ci un principiu de
business [i de via]`, crede Rudi
Vizental, CEO al ROCA Investments.
Citi]i \n revista Business MAGAZIN

PUBLICITATE

ALINA-ELENA VASILIU

PESTE 7.300 de avize de angajare au fost eli -
be rate \n perioada 1 ianuarie - 30 septembrie
2020 pentru cet`]enii str`ini dornici s` lucreze
\n construc]ii \n Romånia, arat` datele fur ni -
zate de Inspectoratul General pentru Imigr`ri.
Aproape 3.500 dintre ei sunt muncitori necali -
fi ca]i, care au venit \n Romånia pentru a ocupa

po zi]ii \n demolarea cl`dirilor sau pentru spar -
ge rea [i t`ierea materialelor de construc]ii.

„Cam jum`tate dintre to]i ace[ti angaja]i
sunt necalifica]i. Problema noastr` este c` \n
con struc]ii exist` criz` de personal la toate
nivelurile, de la muncitori necalifica]i la mana -
geri de proiect. Poate c` unii dintre cei care
apar \n aceste statistici au mai plecat de la
debutul pandemiei \n Romånia, \ns` numerele

nu sunt cu mult diferite“, spune Adriana Iftime,
directorul general al Federa]iei Patronatelor
Societ`]ilor din Construc]ii (FPSC).

Num`rul de avize eliberate anul acesta -
7.308 pån` pe 30 septembrie - este semnificativ
mai mare decåt \n al]i ani, ]inånd cont c` \n 2019
de pild`, \n perioada 1 ianuarie - 31 iulie, fuse -
ser` emise sub 2.000 de astfel de documente.
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GEORGIANA MIHALACHE

I
ncendiul din sec]ia de terapie intensiv`
a Spitalului Jude]ean Neam] care a
provocat decesul a zece pacien]i scoa -
te la iveal` o problem` veche a siste -
mu lui sanitar dat` de conducerile poli -

tice ale spitalelor, realizate prin numirile [e -
filor autorit`]ilor locale.

Cel mai recent exemplu de lips` de
organizare este la Spitalul Jude]ean din
Neam], aflat \n subordinea Consiliului Local
Neam], care a avut \n ultimul an opt manageri
la conducere. {efii unit`]ii medicale au fost
numi]i politic, fie de Ministerul S`n`t`]ii

atunci cånd spitalele au trecut \n timpul st`rii
de urgen]` \n curtea ministerului de resort, fie
de autorit`]ile locale.

Directorul spitalului din Neam] la mo -

mentul incendiului a fost Lucian Micu, primar al
ora[ului Roman. El este de meserie jurist, numit
la finalul lui octombrie \n fruntea spitalului.

|ntr-o declara]ie de pres`, ministrul s` n` -
t`]ii Nelu T`taru a declarat c` toat` lumea este
vinovat` pentru tragedia de la Piatra Neam]
deoarece a acceptat ca \n ultimii 30 de ani
sistemul medical s` fie men]inut \ntr-o si tua]ie
de criz`. 

El a mai spus c` se impune o reevaluare
urgent` a \ntegului sistem medical romånesc. 

Declara]iile sunt f`cute la cinci ani dup`
incendiul din Colectiv, care a zguduit sistemul
medical din Romånia [i a ar`tat lipsurile, de la
echipamente la paturi pentru ar[i. Cinci ani
mai tårziu, \n noiembrie 2020, aceea[i situa]ie
s-a repetat la Neam]. 
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La cinci ani de la incendiul din Colectiv,
sistemul medical romånesc nu
reu[e[te s` trateze marii ar[i \n ]ar .̀

Finan]e personale

|n plin` pandemie, MedLife
ajunge la o valoare de pia]` de
1 mld. lei dup` o explozie de
19% a ac]iunilor doar ieri

LIVIU POPESCU

MEDLIFE (simbol bursier M), lider al serviciilor medicale
private din Romånia, a \nchis pe 16 noiembrie 2020 la un
pre] de 47,1 lei pe ac]iune la bursa de la Bucure[ti, maxim
istoric, dup` o „explozie“ de 19% a pre]ului pe fondul unei
posibile major`ri de capital social.

Astfel, compania antreprenorial` listat` \n decembrie
2016 a ajuns luni la o valoare de pia]` de 1,043 miliarde de
lei, fiind pentru prima oar` cånd capitalizarea acestui
emitent sparge pragul de 1 mld. lei. „Explozia“ ac]iunilor a
venit \n contextul \n care cu doar o [edin]` de tranzac]ionare
\n urm`, respectiv 13 noiembrie 2020, MedLife a publicat un
convocator prin care cheam` ac ]io narii s` voteze majorarea
de capital social de la 5,5 mil. lei la 33 mil. lei prin incorporarea
rezervelor prin emisiunea de noi ac]iuni.

„Majorarea de capital social se va realiza prin \ncor po -
rarea rezervelor, iar ac]iunile nou emise vor fi alocate \n mod
gratuit ac]ionarilor societ`]ii \nregistra]i \n registrul
ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Central - S.A. la data de
04.01.2021, stabilita ca data de \nregistrare („Data de
Înregistrare“)“, se arat` \n convocatorul publicat la burs`.
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Ursus Breweries, liderul pie]ei
berii, a investit 10 mil. euro
\ntr-o fabric` de bere craft de
la zero la Cluj-Napoca

FLORENTINA NI}U

URSUS BREWERIES, lider pe pia]a berii din Romånia, cu
afa ceri de 2 mld. lei (circa 420 mil. euro) \n 2019 [i trei fa brici
pe plan local, a investit peste 10 de milioane de euro \ntr-o no -
u` fabric` de bere artizanal` la Cluj-Napoca, numit` Bårlog.
Compania are acolo [i un pub [i un magazin de suveniruri.

„Este o fabric` construit` de la zero de noi, \n care
compania a investit 10 milioane de euro \n ultimele 18 luni.
(...) Consumatorii cereau o astfel de fabric`, pe de o parte,
dar a fost [i o ini]iativ` intern`, pe de alt` parte, pentru c`
voiam s` facem ceva diferit. Acum se ocup` 17 persoane de
acest start-up, iar feed backul clien]ilor a fost pozitiv pen tru
\nceput. Suntem des chi[i [i la colabor`ri cu mici produc`tori
de bere, pentru c` vrem s` vindem \n maga zinul nostru [i
produse de la com petitori“, a spus Drago[ Constantinescu,
pre[edintele Ursus Breweries. Momentan, compania are
acolo doar trei variante de bere, dar \n luna noiembrie vor
mai scoate sortimente noi pe pia]`.

Anual, compania investe[te \n cre[terea capacit`]ii de
pro duc]ie [i anul acesta a finalizat investi]ia \ntr-o linie nou`
ce a prev`zut cre[terea capacit`]ii fabricii din Bra[ov [i \ntr-un
depozit modern. „Investi]iile noastre anuale sunt majore [i
continu`m s` investim \n Romånia.“ Prin cre[terea capacit`]ii
de produc]ie, compania vrea s` creasc` [i exporturile directe.
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Cine vine la GALA ZF 2020. Travers`m
criza \mpreun`. Romanians Going Global 

Cornel C`r`mizaru a
preluat acum un an
conducerea opera]iunilor
FrieslandCampina din
Spania [i Portugalia

CRISTINA RO{CA

UNUL dintre expa]ii care vor fi prezen]i la gal` este Cornel
C`r`mizaru, director general al filialelor FrieslandCampina
din Spania [i Portugalia. El ocup` pozi]ia actual` de circa un
an, fiind prima sa func]ie \n calitate de expat, anterior
conducånd opera]iunile locale ale FrieslandCampina.

Cornel C`r`mizaru are o carier` de
peste 20 de ani \n in dus tria bunurilor de
larg consum, din tre care circa jum`tate
i-a petrecut \n ca drul companiei, unul
dintre cei mai mari cinci produc`tori
de lactate din Romå nia, cu afaceri de
451,8 mil. lei anul trecut, \n cre[tere cu
8% fa]` de 2018.

|nainte de a se al`tura grupului de
lactate FrieslandCam pina, Cornel C` r` -
mizaru a lucrat pentru PepsiCo [i Star
Foods \nc` din 2001. Ini]ial el a fost an gajat de Star Foods,
compania de chip suri a americanilor de la PepsiCo, iar apoi de
\mbuteliatorul de b`uturi cu acela[i nume. 

Cornel C`r`mizaru de]ine un master la Universitatea
Sheffield. 
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l Gala ZF 2020 care va avea loc \n acest an
pe data de 19 noiembrie, va aduce \n prim-plan
nu doar cele mai valoroase companii din
economia local`, ci [i o serie de expa]i romåni
care de]in pozi]ii de top la nivel mondial.

Peste 7.000 de indieni, turci, vietnamezi [i al]i str`ini au cerut 
s` lucreze pe [antierele din Romånia \n primele 9 luni ale anului
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CURS VALUTAR - 16.11.2020

CORNEL
C~R~MIZARU

Tragedia de la Piatra Neam] arat`
necesitatea trecerii spitalelor
jude]ene de urgen]` \n subordinea
Ministerului S`n`t`]ii


