
Romånia are nevoie
de o clas` puternic
dezvoltat`
antreprenorial, iar
acest lucru nu se poate
realiza decåt prin
munc` [i educa]ie, este
concluzia edi]iei a
[asea a galei
„Campionii \n business
ai Transilvaniei [i
Banatului“, care a avut
loc ieri la Cluj-Napoca.
Ziarul Financiar a
premiat la Cluj trei
companii mari [i
mijlocii (cu o cifr` de
afaceri de peste 15 mil.
euro \n 2012) [i trei
companii mici (cu
afaceri cuprinse \ntre 
3 [i 15 mil. euro anul
trecut), de]inute [i
dezvoltate pe teritoriul
Romåniei. 

Campionii \n business din Transilvania [i Banat: 
Am reu[it pentru c` am fost \nv`]a]i de mici cu munca

LAUREN}IU COTU - 
ZF TRANSILVANIA

O
parte dintre antre pre -
norii din Transil vania [i
Banat care au afaceri \n
sectoare precum ali -
mentar,  fur ni zarea de

solu]ii energetice, furnizarea de servicii
[i solu]ii IT, construc]ia de ma[ini [i
utilaje, industria optic`, industria
ceaiurilor sau a vinurilor au devenit
cå[tig`torii celei de a [asea edi]ii a
proiectului „Campioni \n business“,
sus]inut de Ziarul Financiar \n
parteneriat cu fondul de investi]ii
Enterprise Investors, BCR, cea mai
mare banc` local`, firma de audit [i
consultan]` PwC [i Funda]ia Triple
Helix.

Partenerii proiectului „Campioni \n
business“ au decis s` acorde [i cåteva
premii speciale pentru pove[ti de succes
inedite ce stau la baza performan]ei
antreprenoriale.

La sec]iunea companiilor mici, au
fost premiate urm`toarele firme: EBS
Romånia din Cluj-Napoca (software, cu
o cifr` de afaceri de 49,2 mil. lei \n 2012,
\n cre[tere cu 146% fa]` de 2011, [i un
profit de 6,8 mil. lei, \n cre[tere cu 184%
fa]` de 2011); produc`torul de utilaje
agricole IRUM din Reghin (cifr` de
afaceri de 15,1 mil. lei \n 2012, \n cre[tere
cu 11% fa]` de 2011, [i un profit de 12,6
mil. lei, \n cre[tere cu 11% fa]` de anul
anterior); produc`torul de ceaiuri
Laboratoarele Fares Bio Vital (cifr` de
afaceri de 48,1 mil. lei \n 2012, \n cre[tere
cu 21% fa]` de 2011, [i un profit de 12,3
mil. lei, \n cre[tere cu 7% fa]` de 2011).   

Premiile speciale au fost acordate
companiilor EnergoBit (cifr` de afaceri
de 399,8 mil. lei \n 2012, \n cre[tere cu
3% fa]` de anul 2011, [i un profit de 63,2
mil. lei, \n cre[tere cu 28% fa]` de anul
anterior), produc`torului de vin
Cramele Reca[ (cifr` de afaceri de 73
mil. lei \n 2012, \n cre[tere cu 22% fa]`
de anul 2011, [i un profit de 14 mil. lei, \n
cre[tere cu 29% fa]` de anul 2011) [i
Interoptik (cifr` de afaceri de 15,8 mil.
lei \n 2012, \n cre[tere cu 9% fa]` de anul
2011, [i un profit de 3,2 mil. lei, \n
cre[tere cu 1% fa]` de 2011).  

La categoria companiilor mijlocii [i
mari, au fost premiate urm`toarele
firme: produc`torul de carne de pui
Transavia (cifr` de afaceri de 426,9 mil.
lei, \n cre[tere cu 19% fa]` de 2011, [i un
profit de 39,7 mil. lei, \n cre[tere cu 28%
fa]` de anul anterior) [i distribuitorul de
produse veterinare Maravet (cifr` de
afaceri de 89,6 mil. lei, \n cre[tere cu
19% fa]` de 2011, [i un profit de 11,4 mil.
lei, \n cre[tere cu 1% fa]` de 2011). A
mai fost premiat [i produc`torul de
echipamente de contorizare AEM (cifr`
de afaceri de 279,9 mil. lei \n 2012, \n
cre[tere cu 8% fa]` de 2011, [i un profit
de 33 mil. lei, \n cre[tere cu 14% fa]` de
2011).  
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Cristian Nacu, 
partener, Enterprise Investors

Suntem interesa]i de companiile din sectorul
energetic sau cele din agricultur` [i \ncerc`m
s` fim acolo unde este cre[tere [i s`
profit`m de tendin]ele din economie.
Antreprenorii trebuie s` se gåndeasc` ce vor
s` fac` cu compania pe care o de]in, unde
vor s` o duc`, care este ]inta lor. Cred c`
analiza unei achizi]ii trebuie f`cut` din
prisma sinergiilor pe care aceasta le
genereaz`. |n continuare va fi o lupt` pentru
supravie]uire, trebuie g`site solu]ii de
eficientizare, iar statul trebuie s` creeze un
mediu de afaceri cåt mai prielnic,
echidistant, care s` favorizeze companiile
serioase, cinstite, \n dauna celor care au un
comportament neadecvat \n pia]`. 

Criza i-a f`cut pe mul]i s` se uite \n propria
lor ograd` [i s` fac` cur`]enie. Cei care au
reu[it s` fac` asta vor fi mult mai bine
preg`ti]i pentru o etap` viitoare de cre[tere,
sper`m noi \n anii care urmeaz`. Dac`
cre[terea a fost s`n`toas`, acest lucru poate
s` creeze o premis` pentru noi. Anul viitor
nu sunt foarte multe semne de revenire a
economiei. 

Marius Laz`r, 
director Regional Corporate, BCR

Soldul creditelor este \n sc`dere, iar ast`zi
orice decizie de investi]ii se ia mult mai greu,
mai atent. Suntem pruden]i \n acordarea
creditelor, ne uit`m [i analiz`m foarte atent
business planurile companiilor [i proiec]iile
lor de viitor. B`ncile sunt [i ast`zi preg`tite
s` acorde suport [i finan]are afacerilor bune
[i credem c` acum este un moment bun
pentru consolidare [i pentru cre[terea
campionilor \n business. 

|ncrederea este esen]ial` \n rela]ia dintre
b`nci [i antreprenori, iar cånd banca ia
decizia s` investeasc` al`turi de
antreprenori, aceasta subscrie la business
planul companiei. C`ut`m afacerile care au
[anse de dezvoltare, iar ace[ti antreprenori
ob]in costuri de finan]are competitive \n
condi]iile actuale grele de pia]`. 

Antreprenorii, managerii [i b`ncile trebuie s`
g`sesc` un punct comun pentru dezvoltarea
businessului. Credem \n trei sectoare \n care
ne aducem raportul: construc]ii de
infrastructur`, energie [i agricultur`. Suntem
cel mai mare finan]ator \n domeniul energiei
regenerabile. 

Ionu] Simion, 
partener, lider consultan]` fiscal` pentru

antreprenori [i afaceri de familie, PwC Romånia

Bani sunt pe pia]`, \ns` fondurile de
investi]ii nu g`sesc companiile adecvate \n
care s` investeasc`. Suntem \n al cincilea an
de criz` [i poate ne-am obi[nuit cu aceasta.
Este perioada potrivit` s` v` stabili]i ce vre]i
s` face]i mai departe, s` v` gåndi]i cum s`
pute]i dezvolta businessul, \n acest sens o
solu]ie ar putea fi listarea la Burs`. Auditul
reprezint` o m`sur` care v` d` posibilitatea
s` verifica]i dac` afacerea dumneavoastr` se
desf`[oar` \n parametrii normali, iar \n
ultimul timp am observat o intensificare a

acestei activit`]i. Pe de alt` parte,
companiile cu pierderi devin interesante
pentru antrepenorii care vor s` le cumpere,
dac` nu sunt datorate, iar dac` ave]i un plan
de afaceri s`n`tos, merit` s` \ncerca]i
achizi]ii \n acest sens. Exist` premisele ca \n
2014 s` se \mbun`t`]easc` pu]in lucrurile, s-
au aprobat [i fondurile \n energie, plus alte
fonduri disponibile, \ns` este nevoie \n
continuare de un cadru care s` permit`
antreprenorilor dezvoltarea. 

Irina Anghel-Enescu, 
pre[edinte, Triple Helix

Antreprenorii romåni analiza]i de noi [i-au
crescut num`rul de angaja]i cu 6% \n 2012,
comparativ cu anul precedent. Avånd \n
vedere aceast` important` component`
social`, antreprenorii de succes merit` mult`
admira]ie [i recuno[tin]`, pe lång`
aprecierea performan]ei lor economice. Este
\nc` un motiv pentru care continu`m s`
c`ut`m [i s` promov`m modele de urmat
pentru to]i antreprenorii romåni cu poten]ial
de a deveni campioni \n business. La Cluj-

Napoca au fost adu[i \n prim-plan
antreprenorii ale c`ror companii au crescut
chiar [i \n timp de criz`, adev`ra]ii
performeri care [i-au cå[tigat titlul de
Campioni \n Business din zona Transilvania
[i Banat. 

Asocia]ia Triple Helix este o organiza]ie
nonguvernamental` a c`rei activitate const`
\n proiecte pe care le dezvolt` integral [i
proiecte pe care le concepe [i le lanseaz`
pentru a fi \ncredin]ate spre implementare
altor organiza]ii. Printre proiectele de succes
lansate de Triple Helix se num`r` Aspire
Academy, un program educa]ional cu
profesori de la Universitatea Harvard dedicat
tinerilor romåni cu poten]ial deosebit \n
domeniul leadership-ului [i
antreprenoriatului.

Premiile speciale au fost
acordate companiilor
EnergoBit, Interoptik [i
produc`torului de vin
Cramele Reca[. La
categoria companiilor
mijlocii [i mari, au fost
premia]i produc`torul de
carne de pui Transavia [i
distribuitorul de produse
veterinare Maravet.

Marcel Borodi, 
director general, Brinel

Antreprenorul este un animal ciudat, pe care daca \l pui
\n jug va trage fiindc` alt lucru nu [tie s` fac`. Am
muncit de mic, am f`cut informatic`, domeniul de care
am fost atras, [i am dezvoltat o companie, Brinel. |ntr-o
vreme a[a de grea sunt pu]ini cei care pot spune ce or s`
fac` \n urm`torii 5-10 ani. 

Dac` pia]a \]i permite, po]i s` schimbi modelul de
business sau partenerii, pentru a trece peste perioada
mai dificil`. Perseveren]a este bun`, iar prin munc` po]i
ob]ine rezutatele dorite. Ne-am implicat \n diverse
proiecte pentru a ajuta universit`]ile de profil s`
evolueze mai repede cu preg`tirea studen]ilor, s` ne
ofere oameni buni.

Voicu Oprean, 
director general, Arobs Transilvania Software 

Pentru Arobs criza a \nsemnat o oportunitate.
Am dezvoltat \n aceast` perioad` de criz`
sisteme de optimizare a costurilor pentru
companii, cu target principal antreprenoriatul
local. Am continuat s` cre[tem modelul de
business [i am implementat \n companie
proiecte prin care propriii angaja]i pot s` devin`

antreprenori [i am f`cut primul audit. Educa]ia
este un proces care nu trebuie s` se termine
niciodat`. M`sura succesului ]i-o dau al]ii.
Avem 2.000 de clien]i \n Romånia, este o lupt`
continu` pe pia]` care ne ]ine treji. 

Olimpia Molca, 
director general, AEM 

|n anul 1994 am preluat fabrica AEM din Timi[oara,
care era \n pragul falimentului, [i am dus-o spre
performan]` printr-o disciplin` sever` pe toate
ramurile de activitate. Tinerii care sunt acum \n
companie m` fac s` duc mai departe aceast` afacere.
Sunt convins` c` \n urma noastr` va r`måne o
companie care s` func]ioneze bine, s` fie performant`.
|ncerc`m s` ne facem cunoscu]i cåt mai mult \n afara
]`rii. 

Am \ncercat s` \mbun`t`]im produsele, am crescut
personalul [i am f`cut investi]ii de 43 de milioane
de euro pån` \n prezent. Poate c` am fost ca o
clo[c` care a trebuit s`-[i adune puii [i s`-i ]in`
lång` ea.

Am avut parte de o privatizare de succes, iar ast`zi am
ajuns s` producem contoare inteligente pentru
Germania [i Suedia. Fiecare an are greut`]ile lui, \ns`
prin munc` [i o viziune corect` a realit`]ii greut`]ile
sunt dep`[ite. Cred c` succesul vine de la munca \n
echip`.    

Teofil Mure[an, 
director executiv, Electrogrup

Antreprenorii \ncearc` s` ob]in` cåt mai mult din ceea ce le
ofer` comunitatea, respectiv pia]a. Nu putem gåndi
dezvoltarea afacerii f`r` a analiza influen]ele care vin din
exterior, din afara ]`rii. Pentru noi este important s` vedem
care sunt lucrurile care ne pot asigura succesul. |n perioada de
boom te \mpingea valul [i cre[teai, acum trebuie g`site alte c`i
de dezvoltare. Trebuie s` ne dezvolt`m un portofoliu [i s`
\ncerc`m s` venim cu tehnologii noi pe pia]`. |n ceea ce
prive[te activitatea Electrogrup, sim]im c` acum e momentul
potrivit s` ie[im \n alte pie]e, \n Marea Britanie, de exemplu.

P`str`m trendul local [i vom cre[te cu peste 10% cifra de
afaceri \n acest an, pe fondul unor investi]ii de peste 
15 milioane de euro realizate \n ultimul an.

|n dezvoltarea afacerii cred c` este important` negocierea, dar
[i parteneriatele cu companiile din acela[i domeniu de
activitate. |n acest sens, \n perioada urm`toare vom dezvolta o
colaborare cu EnergoBit.  

Ioan Popa, 
director general, Transavia

Sunt un tip perfec]ionist [i corect [i nu am vrut s`
dezam`gesc pe nimeni, \nc` de la \nceputul afacerii pe
care o conduc. |n fiecare an am crescut cifra de afaceri
[i profitul, iar anul 2013 va fi cel mai bun an pentru
Transavia, \n ceea ce prive[te profitul [i cifra de afaceri.

Am f`cut un brand de carne, am ]inut la aceast` idee
[i am pus-o \n practic`. Ceea ce \mi propun \mi iese,
\ns` m` bazez pe planuri bine stabilite dinainte. Sunt
cel mai mare du[man al Bursei, poate s` se
pr`bu[esc` [i måine, eu nu voi fi afectat [i nu cred c`

vor ie[i romånii \n strad` s` protesteze, pun \n joc
compania mea dac` se va \ntåmpla acest lucru. |ns`,
dac` industria c`rnii va c`dea, s` vede]i atunci cum
vor ie[i oamenii \n strad`. 

Este un dezechilibru \ntre ce avem \n buzunar [i pe ce
vrem s` cheltuim ace[ti bani. Sfatul meu pentru tineri
este s` se orienteze c`tre activitatea pentru care sunt
preg`ti]i. 

Am \nceput afacerea \n urm` cu mai bine de 23 de
ani, vremurile erau diferite, \ns` dac` a[ demara din
nou acest proiect acum, nu voi mai avea acela[i
succes. 
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