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D
in consiliu mai face parte Sergiu
Manea, cel care a lucrat \n ulti -
mii ani \n sectorul financiar din
afar` [i care urmeaz` s` preia,
dup` aprobarea BNR, una din

pozi]iile de vicepre[edinte \n cadrul BCR. 
Florin Pogonaru, care acum 18 ani era \n

departamentul de reform` al guvernului V`c` -
roiu, se re\ntoarce la Palatul Victoria, de data
asta cu un alt prim-ministru. El este cunos cut
mai mult ca fiind pre[edintele Asocia]iei
Oamenilor de Afaceri din Romånia. Este
membru \n boardul BCR.

Radu Merica, un fost [ef al }iriac Holdings
[i actualmente pre[edinte al Camerei de
Comer] Romåno-Germane, al`turi de pre[e -
dintele AmCham, \ntregesc acest consiliu. De
aseme nea, Marius Marin ([eful produc`torului
de materiale de construc]ii Macon Deva),
Drago[ Anastasiu (proprietarul grupului Euro -
lines), Nicu[or {erban (proprietarul Agroserv

Mariuta [i vicepre[edintele Ligii Asocia]iilor
Produ c`torilor Agricoli din Romånia) [i Felix
Lucu]ar (managing partner al companiei de
consultan]` pentru investi]ii agroindustriale [i
infrastructur` rural` AgricultureCapital and
Engineering) mai fac parte din noua echip` de
consultan]i a lui Ungureanu.

Odat` cu izbucnirea crizei financiare \n
toamna lui 2008, Romånia a intrat pe o traiec -
torie economic` descendent`. |n 2009, guver nul
Boc a asistat, avånd al`turi o plas` de sal vare de
20 de miliarde de euro din partea FMI, Banca
Mondial` [i Comisia European`, la o c`dere
economic` de 7%. 

Dup` ani, conduce rea B`ncii Na]ionale a
recunoscut c` nu a sim]it apari]ia crizei [i nici nu
[i-a dat seama cåt de repede poate s` cad`
economia romåneasc`. Avånd \n vedere c` \n
2009 erau alegeri preziden]iale, FMI a dat banii
[i nu a impus prea multe condi]ii de reduceri de
cheltuieli guverna mentale care s` opreasc`
cre[terea deficitelor. |n 2009, Romånia a avut
un deficit bugetar de 13 mld. euro, o sum`

imens`, care a fost finan]at` prin cel mai mare
\mprumut luat vreodat` [i din \mprumuturi de
pe pia]a intern`, la dobånzi care au dep`[it 12%
la lei (fa]` de 6% ast`zi).

|n 2010, guvernul Boc a a[teptat s` se
\mbun`t`]easc` situa]ia economic`, dar cum ea
nu a venit, pre[edintele B`sescu a t`iat salariile
bugetarilor cu 25%, iar Guvernul a majorat
TVA de la 19% la 24%, ceea ce a lovit \n plin
mediul de business. Din p`cate, al`turi de aceste
t`ieri de salarii [i majorarea TVA, gu ver nul Boc
nu a venit cu un plan clar de relansare eco -
nomic`, ci doar cu cåteva m`suri - progra mul
„Prima cas`“ sau cåteva ajutoare de stat.
Confruntåndu-se cu aceast` c`dere eco nomic`
[i cu sc`derea dramatic` a consumului, sectorul
privat a cerut m`suri active de relansare, care s`
\ntoarc` o economie din groapa \n care intrase.
Avånd \n vedere divi zarea mediului de afaceri
romånesc, niciodat` nu s-a auzit o voce clar`
care s` conteze \n discu]ia cu Guvernul. Acesta
este [i unul dintre motivele pentru care exist`
percep]ii diferite \ntre cum se vede de la Palatul

Victoria economia [i cum se vede evolu]ia
afacerilor de c`tre mediul privat. Ungureanu,
care nu este un specialist \n economie, el fiind de
forma]ie istoric, iar \nainte fiind ministru de
externe [i [eful Serviciului de Informa]ii Ex -
terne, va trebui s` selecteze din toate propu -
nerile care vor r`s`ri \n cadrul discu]iilor acestui
consiliu pe cele care pot avea un impact
semnificativ pentru toat` economia, nu numai
pentru un sector. 

De asemenea, premierul trebuie s`-[i
defineasc` care sunt sectoarele care ar putea fi
sus]inute de stat [i unde Romånia s` aib` un
avantaj competitiv \n fa]a altor state. O alt`
\ntrebare la care acest consiliu va trebui s` g` -
seasc` un r`spuns pe care s` i-l ofere lui  Ungu -
reanu este cum s` creasc` din nou investi]iile
str`ine, care s-au pr`bu[it \n ultimii ani. 

A[tept`rile de la acest consiliu sunt mari,
avånd \n vedere c` exist` multe personalit`]i \n
el, din domenii diferite, care trebuie s`-[i
armonizeze pozi]iile [i s` ias` public cu o opinie
comun` care s` fie sus]inut` de to]i.

To]i oamenii lui Ungureanu, cei 26 din mediul privat
care trebuie s` relanseze economia
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R`svan Radu, 
45 de ani, coordonator onorific

R`svan Radu conduce din 2007 UniCredit }iriac Bank, fiind unul dintre cei mai tineri
romåni afla]i la conducerea unei b`nci de top 10. El [i-a \nceput cariera bancar` \n urm`
cu 20 de ani, la BCR. Pentru scurt timp a fost vicepre[edinte al CEC \n 2000, iar din
2001 a fost recrutat de austriecii de la Raiffeisen pe postul de vicepre[edinte responsabil
cu retailul. Patru ani mai tårziu a pariat pe planurile de extindere ale italienilor de la
UniCredit [i a fost instalat ca CEO al filialei locale UniCredit Romånia. 

|n 2007, cånd a avut loc consolidarea local` dintre UniCredit [i HVB }iriac Bank, Radu
[i-a p`strat pozi]ia de CEO [i \n banca rezultat` din fuziune, \n timp ce Dan Pascariu,
mult mai experimentatul [ef al HVB, a f`cut un pas \n spate acceptånd postul
neexecutiv de pre[edinte al consiliului de administra]ie. Anul trecut, Radu a fost primit
ca membru al ramurii europene a Comisiei Trilaterale, una dintre cele mai puternice
structuri interna]ionale elitiste de reflec]ie [i dezbatere asupra problemelor cu implica]ii
globale. 

Ionel Bl`nculescu, 
52 de ani, secretar

Este un economist specializat \n management financiar, fost
ministru delegat pentru coordonarea autoritãtilor de control
guvernamentale, fost ministru interimar al s`n`t`]ii, pre[edinte
al Autorit`]ii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB). A
mai fost secretar de stat al Oficiului pentru Recuperarea
Crean]elor Bancare (ORCB). 

A gestionat domeniul crean]elor statului, la o valoare de peste
4 miliarde de dolari, aferente a peste 4000 de firme, domeniul
controlului, coordonånd autoritã]ile de control
guvernamentale (cu peste 13.000 de angaja]i) [i domeniul
controlului \n sistemul public de sãnãtate ( pe o pia]` de peste
2 mld. dolari). |n prezent, conduce firma Consultan]` &
Investiga]ii Financiare.

MARIANA GHEORGHE, 55 de ani

Este cel mai puternic executiv din economie [i
conduce de peste cinci ani cea mai mare [i cea
mai profitabil` companie din Romånia-Petrom,
\ntr-un domeniu care \n mod natural era
atribuit b`rba]ilor. |nainte de a prelua aceast`
func]ie, a lucrat \n perioada 1991-1993 pentru
Ministerul Finan]elor, unde a de]inut func]ia de
director general adjunct \n Departamentul de
Finan]e Interna]ionale. |ncepånd cu 1993 a
lucrat pentru Banca European` pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare, mai \ntåi ca
bancher asociat [i apoi ca bancher principal
pentru Europa de Sud-Est [i Regiunea Caspic`.

CONSTANTIN STROE, 69 de ani

Este cel mai vechi executiv de pe scena pie]ei
auto locale, activ [i \nainte de 1989, avånd \n
vedere c` \ntre anii 1967 [i 1987 a avansat \n
cadrul Dacia de la func]ia de inginer la cea de
director tehnic. Dup` 1990 Stroe a preluat
func]ia de director general al Dacia, pozi]ie pe
care a de]inut-o pån` \n 2002 - cånd i-a predat
postul lui Christian Esteve, actual director
Renault pentru regiunea EuroAsia, [i care la
råndul s`u a fost \nlocuit de Francois
Fourmont. Func]ia nonexecutiv` de
vicepre[edinte al Automobile Dacia este
primit` \n 2002. 

DAN {UCU, 48 de ani

Controleaz` grupul Mobexpert, cel mai mare
juc`tor din industria local` a mobilei, companie
ale c`rei baze le-a pus \n 1993. |n 1996 a
cump`rat primele fabrici, iar \n 1999 a \nceput
construc]ia primului magazin de mobil` [i
decora]iuni de pe pia]a local`, \n timp ce \n
2007 a f`cut un pas \n Sofia (Bulgaria). A
terminat Universitatea Politehnic` din
Bucure[ti, specializare Tehnologia
Construc]iilor de Ma[ini, [i f`r` a avea
experien]a lucrului \ntr-o \ntreprindere de stat
a pornit o afacere \n primii ani de capitalism ai
Romåniei de dup` 1990. 

DRAGO{ DAMIAN, 44 de ani

A revenit \n decembrie 2009 la conducerea
produc`torului de medicamente Terapia
Ranbaxy, companie pe care a mai condus-o
timp de aproximativ un an [i jum`tate pån` \n
februarie 2008. El a mai condus [i ceilal]i doi
mari produc`tori locali, Zentiva [i Actavis, \ns`
mandatul s`u a fost extrem de scurt. Absolvent
al Facult`]ii de Medicin`, Damian a ocupat
\nainte de venirea la Terapia pozi]ia de office
manager al Berlin Chemie \n intervalul 
1999-2004. Ulterior el a fost recrutat de echipa
de management pe care fondul american de
investi]ii Advent a adus-o la Terapia. 

MIHAI MARCU, 40 de ani

A absolvit Facultatea de Matematic`, iar
\nainte s` se al`ture MedLife, un business de
familie, a fost \n intervalul 2001-2004
vicepre[edinte al RoBank. |n prezent, el este
ac]ionar al MedLife, dar are experien]a a dou`
tranzac]ii dup` ce familia Marcu a våndut
ac]iuni ini]ial c`tre Interna]ional Finance
Corporation (IFC), divizia de investi]ii private a
B`ncii Mondiale [i apoi c`tre un fond de
investi]ii al Société Générale. MedLife este cel
mai mare operator pe pia]a serviciilor medicale
private dup` cifra de afaceri. 

RAUL CIURTIN, 39 de ani

A practicat profesia de medic \n Baia Mare
timp de un an \nainte de a prelua conducerea
produc`torului de lactate Albalact Alba Iulia
\mpreun` cu tat`l s`u Petru Ciurtin. 

Din 1999, a fost timp de [apte ani
administratorul unic [i directorul general al
companiei din Alba Iulia. Sub conducerea sa,
Albalact a devenit cel mai dinamic produc`tor
de lactate de pe pia]a local`, principalele
motoare de cre[tere fiind brandurile Fulga [i
Zuzu. 

GABRIEL COM~NESCU, 44 de ani

Gabriel Com`nescu proprietarul Grup Servicii
Petroliere, a devenit anul trecut cel mai
puternic antreprenor romån [i l-a devansat pe
Zoltan Teszari (RCS&RDS) reu[ind s` intre \n
top 500 cele mai mari afaceri din Europa
Central`, potrivit unui studiu anual realizat de
compania din BIG 4 Deloitte.

FLORIN TALPE{, 55 de ani

Este unul dintre cei mai cunoscu]i antreprenori
romåni, fiind patronul unuia dintre cele mai
cunoscute branduri romåne[ti de IT \n lume,
solu]ia de securitate informatic` BitDefender
(care a f`cut parte din Softwin), folosit` de
peste 400 de milioane de utilizatori din lume.

De profesie matematician, Talpe[ are un
masterat \n teoria operatorilor, a fost timp de
doi ani profesor, iar \n perioada 1983 - 1990 a
lucrat ca cercet`tor \n cadrul Institutului pentru
Tehnic` de Calcul.

SILVIU HOT~RAN, 56 de ani

A lucrat timp de 28 de ani \n industria IT
(dintre care timp de 12 ani a fost la conducerea
Microsoft Romånia), dup` care a \nceput un
business pe cont propriu \n domeniul
trainingului. 

|n prezent, el este managing director al firmei
de training GKTI Semper Human. |nainte s`
lucreze la Microsoft, unde a fost general
manager atåt \n Romånia, cåt [i pe regiunea
din sud-estul Europei, a fost directorul general
al Ciel Romånia. Recent, a fost numit membru
\n consiliul de supraveghere al SAI Certinvest
(fosta Aviva Investors Romånia).

ANDREI CARAMITRU, 35 de ani

Este din 2011 [eful pe Europa de Est al diviziei
Telecom, Media &Technology Practice \n cadrul
firmei de consultan]` \n management
McKinsey, dup` ce anterior a fost timp ce cinci
ani managing partner al biroului companiei din
Romånia. Lucreaz` pentru McKinsey de la 24
de ani, ini]ial la biroul din Elve]ia. 

|nainte de a veni la McKinsey a lucrat, \n
perioada 1999-2000, pentru UBS Investment
Banking la Londra [i Zurich pe fuziuni [i
achizi]ii.  A f`cut facultatea \n Elve]ia [i a tr`it
acolo 13 ani. A lucrat la dou` dintre cele mai
mari privatiz`ri, CEC [i BCR. Este fiul actorului
[i regizorului Ion Caramitru.

DRAGO{ ANASTASIU, 47 de ani

Este pre[edintele holdingului Euroline Romånia,
care include atåt firma interna]ional`  de
transport persoane, cåt [i agen]ia de turism.
Doar patru ani a practicat meseria de baz`,
medicina, pentru ca la \nceputul lui 1995 s`
intre \ntr-un business \n domeniul
transporturilor de persoane, dezvoltånd unul
dintre cei mai mari tour-operatori din ]ar`. De
la prima companie \nfiin]at`, Touring
Europabus unde a pornit cu un singur autocar
[i cinci angaja]i, Anastasiu, general managerul
Touring Eurolines, a ajuns s` managerieze mai
multe firme din domenii diverse, de la transport
de persoane, turism pån` la \nchirieri de
autoturisme, servicii imobiliare [i de taxi. 

SERGIU MANEA, 39 de ani

|ncepånd cu anul acesta este vicepre[edinte pe
sectorul trezorerie, pie]e de capital [i group
large corporates al BCR. Ini]ial a lucrat pentru
BRD, apoi la ING [i la Citibank. Ulterior a
devenit trezorierul Bank Austria Creditanstalt
Romånia, iar \n 2003 a fost director pe pie]e
financiare la ABN Amro Bank Romånia. Din
2004 a fost deta[at la ABN Amro Londra, iar \n
2005 s-a mutat la Viena \n divizia pie]e
interna]ionale a Bank Austria. A avansat ca
director executiv pe zona EMEA, \n condi]iile \n
care Bank Austria a intrat \n UniCredit Group.
|n vara lui 2010 s-a retras \ns` la o firm`
austriac` independent` de asset management
[i consultan]` financiar` Ithuba Capital.

HORIA CIORCIL~, 47 de ani

Este unul dintre fondatorii B`ncii Transilvania,
proiect \nceput la Cluj \n anul 1994, iar \n
prezent se num`r` printre cei mai mari ac]ionari
individuali, cu un pachet de 5% din ac]iuni.
Banca Transilvania este singura banc` cu
capital majoritar privat romånesc care a reu[it
s` accead` \n topul primilor zece juc`tori din
sistem, unde domina]ia str`in` este puternic`. 

Ciorcil` este unul dintre cei mai cunoscu]i [i
influen]i oameni de afaceri locali. Printre
proiectele pe care le-a lansat se num`r` [i
Astral TV [i Storm TV. 

GABRIEL BIRI{, 42 de ani

Este unul dintre cei mai aprecia]i exper]i fiscali,
cu o experien]` de 15 ani \n domeniu, [i
partener fondator al firmei de avocatur` Biri[
Goran, care num`r` 20 de avoca]i \nscri[i \n
Baroul Bucure[ti. 

A participat la consult`ri cu Ministerul de
Finan]e cu privire la amendamentele
Codului fiscal [i a mai lucrat pentru firmele
Salans, Haarmann Hemmelrath [i Coopers
Lybrand. 

CRISTIAN COL}EANU, 59 de ani

Conduce opera]iunile pe care gigantul
american General Electric (GE) le deruleaz` \n
Romånia, Bulgaria [i Republica Moldova din
septembrie 2007. Anterior, a fost ambasador al
Romåniei \n Italia, Republica Malta [i Republica
San Marino. Totodat`, a mai ocupat func]ia de
secretar de stat \n cadrul Ministerului de
Afaceri Externe al Romåniei. Absolvent al
Institutului Politehnic Bucure[ti, Facultatea de
ma[ini-unelte, numirea sa la fruntea GE a
\nsemnat intrarea \n una dintre cele mai mari
[coli de manageri din lume, GE fiind cunoscut`
ca o pepinier` de dezvoltare de lideri.

RADU TIMI{, 50 de ani

Este ac]ionar [i fondator al uneia dintre cele
mai mari afaceri romåne[ti din industria c`rnii,
CrisTim. A reu[it \n 20 de ani s` duc` CrisTim
\ntre primii zece produc`tori de mezeluri din
Romånia, \ns` primele sale \ncerc`ri \n afaceri
s-au \ncheiat cu e[ecuri. 

Antreprenorul a pierdut de mai multe ori totul,
\ns` a reu[it s` g`seasc` for]a s` o ia din nou
de la zero, pentru ca acum s` se afle \n fotoliul
de pre[edinte al unui business de 80 de
milioane de euro pe an.

DRAGO{ PAV~L, 45 de ani

Este directorul general [i ac]ionarul majoritar al
retailerului de bricolaj Dedeman, liderul pie]ei
de profil. 

Compania sa, pe care o controleaz` al`turi de
fratele s`u Adrian Pav`l, a avut afaceri de 476
mil. euro \n 2011.

MARIUS MARIN

Este directorul executiv al produc`torului de
materiale de construc]ii Macon Deva, care a
fost implicat \n procesele de reorganizare a mai
multor companii printre care Tofan Grup, Uton
One[ti sau Mefin Sinaia. 

Este [i vicepre[edinte al Asocia]iei
Produc`torilor de BCA din Romånia PRO BCA. 

MIHAI ROHAN, 66 de ani

Este cel mai vechi director din industria
cimentului, industrie \n care lucreaz` de
dinainte de Revolu]ie. A lucrat pån` \n 1997 la
Romcim, companie preluat` de Lafarge, iar din
2000 pån` la finalul lui 2010 a fost director
general al Carpatcement. 

|n prezent, este pre[edintele consiliului de
administra]ie al Carpatcement.

FELIX TUDOR LUCU}AR, 40 de ani
Este managing partener \n cadrul companiei de
consultan]` \n structuri financiare cu
componente nerambursabile inginerie [i
management de proiect pentru investi]ii
agroindustriale [i infrastructur` rural`
Agriculture Capital and Engineering. 

A abosvit programul de MBA 
Romåno-Canadian.

FLORIN POGONARU
Este cunoscut ca fiind pre[edintele
Asocia]iei Oamenilor de Afaceri din
Romånia, fiind totodat` [i membru
\n boardul BCR. 

|n urm` cu 18 ani era \n
departamentul de reform` al
guvernului V`c`roiu.

RADU MERIC~
Este  pre[edintele Camerei de
Comer] [i Industrie Romåno-
Germane. A fost CEO al }iriac
Holdings \ntre 2001 [i 2005.

NICU{OR {ERBAN

Este proprietarul fermei
Agroserv Mariuta, jude]ul
Ialomi]a, fiind unul dintre cei
mai mari fermieri din jude].

REPREZENTANTUL
AMCHAM
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