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Campionii \n business din Transilvania [i Banat:
Viziunea [i adaptarea la pia]` sunt cheia dezvolt`rii afacerilor
Romånia are nevoie de o clas` puternic dezvoltat` antreprenorial, de antreprenori cu viziune care s`-[i poat` cre[te afacerile de la un an la altul,
indiferent de condi]iile din pia]`, este concluzia galei „Campionii \n business ai Transilvaniei [i Banatului“, organizat` ieri la Cluj-Napoca de c`tre Ziarul
Financiar, fondul de investi]ii Enterprise Investors, Banca Comercial` Romån`, firma de consultan]` [i audit PwC [i funda]ia Triple Helix.
LAUREN}IU COTU
ZF TRANSILVANIA

flat la cea de-a [aptea
edi]ie, programul identific` companiile cele mai
dinamice din trei regiuni
ale ]`rii, Transilvania,
Moldova [i Muntenia, selectåndu-le pe
cele cu cea mai mare cre[tere a cifrei de
afaceri, a profitului [i a num`rului de
salaria]i \n anul anterior. Pentru
regiunea Transilvania [i Banat au fost
premiate ieri nou` companii, \n func]ie
de trei tipuri de categorii: companii cu
afaceri de peste 70 de milioane de lei \n
2013, companii cu afaceri sub 70 de
milioane de lei \n 2013 [i companii care
merit` „premii speciale“. Programul
selecteaz` doar companiile de]inute de
antreprenori, profitabile, cu peste 10
salaria]i.
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CAMPIONII |N BUSINESS |N TRANSILVANIA {I BANAT
Cine sunt companiile [i antreprenorii premia]i \n acest an
COMPANII CU AFACERI DE PESTE 70 MIL. LEI
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COMPANII CU AFACERI SUB 70 MIL. LEI
Emsil Techtrans

Bihor

Grup Energoinstal

Cluj

Fares Bio Vital

Hunedoara

Dan Silviu Månzat
Silviu Socol (50%)

PREMII SPECIALE
Astra Vagoane C`l`tori Arad
Transavia

Alba

Farmec

Cluj

La categoria companii cu afaceri de
peste 70 mil. lei au fost premiate companiile Elba din Timi[oara (echipamente electrice de iluminat), cu afaceri
de 194 mil. lei \n 2013, \n cre[tere cu 57%
fa]` de anul anterior [i un profit net \n
cre[tere cu 580% fa]` de 2012, compania
Electro Sistem din Maramure[ (fabricarea aparatelor de distribu]ie [i control
al electricit`]ii), cu o cifr` de afaceri \n
2013 de 108 mil. lei, \n cre[tere cu 44%
fa]` de anul anterior [i un profit net \n
cre[tere cu 29% fa]` de 2012. A mai fost
premiat` la aceast` categorie [i compania Bilka Steel din Bra[ov (fabricarea
produselor metalice), cu o cifr` de
afaceri de 105 mil. lei \n 2013, \n cre[tere
cu 41% fa]` de anul anterior [i un profit
net \n cre[tere cu 169% fa]` de 2012.
La categoria companii cu afaceri sub
70 mil. lei au fost premiate companiile
Emsil Techtrans din Bihor (fabricarea
utilajelor [i a ma[inilor-unelte), care a
\nregistrat \n 2013 o cifr` de afaceri de 52
mil. lei, \n cre[tere cu 39% fa]` de anul
anterior [i un profit net \n cre[tere cu
56% fa]` de 2012, Grup Energoinstal
din Cluj (lucr`ri de instala]ii sanitare), cu
afaceri de 35 mil. lei \n 2013, \n cre[tere
cu 58% fa]` de anul anterior [i un profit
net \n cre[tere cu 464% fa]` de 2012. La
aceast` categorie a mai fost premiat`
compania Laboratoarele Fares Bio Vital
din Hunedoara (prelucrarea ceaiului),
cu afaceri de 56 mil. lei \n 2013, \n
cre[tere cu 16% fa]` de anul anterior [i
un profit net \n cre[tere cu 18% fa]` de
2012.
Premii speciale au fost acordate
companiilor: Astra Vagoane C`l`tori
din Arad (fabricarea materialului rulant), premiul special „Rezisten]a la
dezindustrializare“, a \nregistrat \n 2013
o cifr` de afaceri de 180 mil. lei, \n
cre[tere cu 229% fa]` de anul anterior [i
un profit net \n cre[tere cu 529% fa]` de
2012. Premii speciale au mai primit [i
companiile Transavia din Alba (produc`tor de carne de pui), premiul special
„Viziune \n antreprenoriat“, cifr` de
afaceri de 460 mil. lei \n 2013, \n cre[tere
cu 8% fa]` de anul anterior [i un profit
net \n cre[tere cu 37% fa]` de 2012,
respectiv compania Farmec din Cluj
(produse cosmetice), premiul special
„Branding romånesc“, cu o cifr` de
afaceri \n 2013 de 138 de milioane de lei,
\n cre[tere cu 13% fa]` de anul anterior
[i un profit net \n sc`dere cu 8% fa]` de
2012.
|n acest an, s-au premiat [i cele mai
competitive companii, pe jude]e, din
regiunea Transilvania [i Banat.

Cristian
Nacu,
partener Enterprise
Investors
„Materia prim` pentru
noi sunt antreprenorii.
Acum cå]iva ani la
Pa[cani am g`sit o
companie, de care nu a
auzit nimeni, care \ns`
\n prezent a devenit o
companie important`.
Vorbesc de Doina
Cepalis, antreprenoarea
din Pa[cani care de]ine
grupul de firme Te-Rox,
ce produce scaune auto
pentru copii [i care a devenit \n prezent un model pentru
antreprenorii din ]ar`. Tipul antreprenorului este important
[i pentru noi, prefer`m s` avem cåt mai mult din companie,
pentru a ne putea impune viziunea despre acel business. |n
ceea ce prive[te activitatea noastr`, investim \n s`n`tate,
case prefabricate [i sport. Romånia este o pia]` mare [i
sunt atractive pentru noi toate companiile care au servicii [i
produse care se vånd bine \n pia]`. Am investit [i \n retail
sau \n domeniul materialelor de construc]ii. Ne identific`m
cu companiile respective, iar soarta acestor companii devine
soarta noastr`.“

Dorin Dancu,
partener, Inspires
„Cånd vorbim despre cultura
organiza]ional`, vorbim
despre ce caracter are
compania respectiv`. |n
colaborare dintre
antreprenori, interesul meu [i
interesul t`u duc la un
nomitor comun. Valoarea
unui conduc`tor este dat` de
peforman]a realizat` \n
companie, \n absen]a lui.
Mesajul c`tre antreprenori
este de a-[i repozi]iona
imaginea fa]` de banc`.
Trebuie s` ave]i zilnic
momente de introspec]ie, s`
vorbi]i cu voi, s` vede]i ce
ave]i de f`cut, s` ie[iti din
starea de tracasare.“

Viorel Curta,
director regional Corporate pe
Transilvania la BCR
„Pentru a cre[te \n aceast` pia]`, care
este tot mai competitiv`, important pentru
antreprenori este s` aib` o viziune [i s`-[i
poat` finan]a afacerile. |n zona Cluj exist`
for]` de munc` preg`tit`. Antreprenorii
trebuie s` aib` viziune [i s` poat` astfel
s`-[i creasc` afacerile. Suntem al`turi de
economia na]ional` [i dorim s` o
sprijinim. Anul acesta s-a observat un
apetit mai mare pe partea de investi]ii, am
avut cereri tot mai multe pentru a sus]ine
investi]ii noi [i pentru a crea noi locuri de
munc`. Cea mai bun` dinamic` o vedem
\n sectorul de produc]ie, o cre[tere am
observat [i la transportatori. Ne uit`m la «caracterul» antreprenorului, la
dorin]a acestuia de a-[i sus]ine afacerea \n perioade dificile. Caracterul
businessului se cite[te \n bilan], dac` \n bilan] sunt doar cifre seci, asta arat`
ce fel de caracter are antreprenorul, iar dac` capitalurile financiare, plus
profitul r`mån la dispozi]ia companiei, atunci venim [i noi cu finan]area. Din
punctul de vedere al costului finan]`rii, un semnal de la BNR este trecerea
finan]`rilor \n lei, tendin]a fiind de reducere a dobånzii pe moneda na]ional`.
Recomand finan]`rile \n lei, sfatul meu c`tre antreprenori este s` se finan]eze
\n lei. Dac` e[ti finan]at pe euro e[ti expus la riscul valutar, pierderea
contabil` te influen]eaz`, capitalizarea companiei are de suferit.“

{tefan Blasko,
fondator, Electro Sistem Baia Mare
„Lucr`m cu 320 de oameni \n sectorul de produc]ie.
Avem dou` ateliere [i acum \l facem pe al treilea, pe
fonduri europene [i o s` mai angaj`m oameni. Din
1998 am \nceput produc]ia serios [i din 2000
investi]iile importante. Pia]a intern` este pia]a
noastr` de baz`, \ns` am reu[it s` ajungem \n
prezent cu exportul la 30%. Din necesitate, am ajuns
s` creem produsele proprii, fiindc` odat` cu
dispari]ia \ntreprinderilor socialiste, s-a creat un vid
\n pia]`. Suntem \n prezent trei mari produc`tori pe
pia]a aparatelor de electricitate din Romånia. Am
avut anul trecut o cre[tere de 44% a afacerilor, \ns`
este o cre[tere nes`n`toas`. O cre[tere s`n`toas`
este undeva la 12-14% pe an, evolu]ia noastr`
\nseamn`, \n plus, s` ai bani necesari s`-]i finan]ezi produc]ia. Noi am crescut, \n principal, datorit` investi]iilor
din industria fotovoltaic`. |n acest an nu cred c` vom cre[te la fel de mult ca 2014, asta poate [i din lipsa
investi]iilor \n Romånia. Suntem pe un drum bun, \ns` problema este dispari]ia, treptat, a inteligen]ei tehnice, iar
pericolul const` \n faptul c` va trebui s` lu`m aceast` inteligen]` de afar`. Trebuie reconstruite [colile [i liceele
profesionale. Tinerilor antreprenori le doresc succes, \ns` cred c` tinere]ea este o boal` care treptat-treptat se
vindec`.“
la finele lui 2008, \ns` ne-am
confruntat cu probleme mari la
\ncas`rile din pia]`, la \nceputul
crizei. Din 2010 am reu[it s` ne
revenim. Export`m \n prezent de 1,5
mil. euro \n Slovacia, Ungaria sau
Bulgaria. |n 2013 am reinvestit tot
profitul pentru a putea veni cu
servicii complete \n pia]`. |ncerc`m
s` ne ajut`m partenerii din teritoriu,
care sunt peste 500, astfel c` ne-am
asumat costul de transport al
produselor.“

Hora]iu Mihai }epe[,
fondator al Bilka Steel
„|n 2007 am dat startul afacerii, a
fost o conjunctur` favorabil`. Eram
angajat \ntr-un concern slovac care
\ntre timp s-a våndut, [i astfel am
pornit pe acest drum. La \nceput am
revåndut produse, cuno[team bine
pia]a. |n 2008 a fost un an bun
pentru afacerea noastr`, am avut o
multiplicare de 10 ori a cifrei de
afaceri. Profitul a fost bun, am
contractat prima linie de distribu]ie

Mircea Costin
Grup Energoinstal
„Am pornit \n urm` cu 16
ani, cånd am pus pe picioare
\mpreun` cu un grup de
tineri o firm` \ntr-un mic
atelier. Foarte greu am intrat
pe pia]a constructorilor, a
fost greu s` cump`r`m
echipamente [i utilaje, \ns`
a ap`rut un moment de
explozie a companiei, cånd
ne-am certificat sistemul de
calitate. Pe de alt` parte am lucrat cu materiale bune [i am
cå[tigat o imagine bun` \n pia]`. Facem instala]ii \n domeniul
industrial, hale industriale \n principal. |n prezent am intrat [i pe
pia]a instala]iilor pentru cl`dirile de birouri, un segment cu
poten]ial de cre[tere la Cluj. Am lucrat [i pentru compania
De’Longhi din Jucu, dar [i pentru cåteva companii germane din
Sibiu. |n perioada urm`toare investi]iile vor fi \n sc`dere, asta
recep]ion`m noi din pia]`.“

Angela
Negru
Laboratoarele
Fares Bio Vital
Pe lång` ceaiuri am
pus accent [i pe alte
produse, precum
capsule sau
comprimante, care au
contribuit la cre[terea
afacerilor noastre \n
2013. Am \nceput
activitatea \n anul
1990, fiind prima \ntreprendere rupt` din trustul Plafar. |n
prezent avem propria re]ea de distribu]ie, un
departament de ambalare [i unul de produse lichide.
Export facem pu]in, aproximativ 5% din cifra de afaceri,
pentru c` \nc` mai avem de acoperit pia]a na]ional`. |n
2013 am avut o cre[tere, care la noi se \nregistreaz` an
de an. Ne-am diversificat portofoliul de produse [i am
\nceput s` dezvolt`m diverse produse din plante.“

Florin
Deaconescu,
partener, Servicii de Audit,
PwC Romånia
„Observ`m multe cazuri de
afaceri de familie \n care
separarea businessului, a
organiza]iei \n sine, de averea
personal`, familial`, este
precar`, familiile folosesc
activele businessului, businessul
folose[te activele familiei.
Observ`m cazuri \n care
antreprenorii \[i doresc sau sunt
nevoi]i s` transfere \ntr-un timp
foarte scurt businessul c`tre
genera]ia a doua [i, fie
businessul, fie copiii lor, nu sunt
preg`ti]i pentru acest lucru.
Sunt [i cazuri de antreprenori care vor s` monetizeze businessul printro tranzactie, vånzare, listare la burs` [i le este greu s`-i conving` pe
investitori c` firma poate supravie]ui [i cre[te f`r` ei. Solu]ia pentru
ace[tia ar fi cre[terea gradului de independen]` a firmei fa]` de
persoana fondatorului. Aici ar ajuta o structur` de guvernan]` a
companiei, mecanisme interne [i oameni care s` asigure func]ionarea
firmei, p`r]i ter]e, independente, care s` pun` o oglind` onest` \n fa]a
businessului. De asemenea, este foarte important` separarea din timp,
\n mod optim a averii personale de «averea» firmei, a registrului
personal de cel comercial. Mai concret este nevoie de asigurarea unei
structuri de management formal, juridic [i operational, care s`-i
permit` antreprenorului s` se concentreze pe activit`]ile strategice,
evaluarea realist` a valorii businessului [i elaborarea a cel pu]in unui
plan de ac]iune pe termen mediu [i lung, reanalizarea op]iunilor prin
care antreprenorul [i familia s` aib` acces la valoarea generat` de
c`tre afacere [i protejarea acestei valori. Totodat`, trebuie avut` \n
vedere asigurarea unor procese de control intern, audit, precum [i a
unor sisteme IT care s` permit` accesul la informa]ie \n timp util, dar [i
a unei structuri optime din punct de vedere fiscal pentru companii.

Gheorge Vu[can,
prefectul Clujului
„Economia romåneasc` are un oarecare dinamism \n
aceast` perioad`, vizibil [i la Cluj. Din p`cate,
autorit`]ile se gåndesc mai pu]in la antreprenorii
romåni cånd \mpart PIB-ul. La nivelul Clujului avem o
[ans` de dezvoltare, prin oamenii care sunt preg`ti]i
de universit`]ile locale. Nu este suficient s` ai doar
resurse financiare, trebuie s` ai [i o resurs` uman`
bine preg`tit`. Continu`m proiectele noastre de
dezvolare, \n continuare se vor face investi]ii la
aeroport, \n parcuri industriale [i vrem s` sprijinim [i
[colile profesionale.“

Silviu Dan Månzat
Emsil Techtrans
„Construim ma[iniunele, pe care pu]ini le
mai construiesc, \n
prezent, \n Romånia.
Am ales acest sector
pentru c` am lucrat \n
domeniu [i am
specializarea necesar`.
Am fost plecat \n
str`in`tate, unde am
avut o propunere de a
r`måne \n Finlanda,
pentru 4.000 de dolari,
\n condi]iile \n care eu
aveam un salariu de
100 de dolari \n Romånia. Mi-am dat demisia de la firma din
Romånia, unde eram angajat la acea dat`, [i am \nceput s` lucrez
pentru finlandezi, nu ca un angajat, ci ca firm` independent`. Astfel,
am \nceput dezvoltarea, iar \n prezent lucr`m pentru export. Fabricile
din Romånia s-au distrus, iar noi \ncerc`m s` reconstruim [i s`
aducem ceva nou \n pia]`. Pentru noi 2013 a fost un an la fel ca [i
ceila]i ani, fiindc` cre[tem constant \n fiecare an. Avem o rela]ie bun`
cu b`ncile, \ns` nu a reu[it niciodat` o banc` s`-mi satisfac`
necesitatea de capital.

Corneliu Negre]

Teodora Bucur Popa

Astra Vagoane C`l`tori Arad

(fiica lui Ioan Popa, fondatorul
companiei) Transavia

„Activitatea de construc]ie de material
rulant este o activitate specific`, iar
derularea unui contract dureaz` \ntre un
an [i trei ani. Problema este c` cei care
guverneaz` Romånia nu sunt interesa]i
de aceste companii, precum Astra
Vagoane C`l`tori. |n aceste condi]ii,
lucr`m aproape exclusiv pentru export,
99% din produc]ie. Avem contracte la
Arad [i Timi[oara, unde facem reabilit`ri
de tramvaie, \ns` \n Romånia nu exist`
\n prezent nicio licita]ie de achizi]ie pentru tramvaie noi. La licita]ia pentru
ramele de metrou nu pot participa companii romåne[ti, datorit` condi]iilor
impuse. Avem un contract de 120 mil. euro cu o firm` din Brazilia pentru
furnizarea de vagoane de c`l`tori, plus un contract de 80 mil. euro cu o
firm` din Cehia, tot pentru furnizarea de vagoane de c`l`tori. La export mai
avem licita]ii de tramvaie \n Turcia [i solicit`ri din America de Sud pentru
vagoane de c`l`tori. |n ceea ce prive[te contractul cu Brazilia, finaliz`m \n
perioada urm`toare livrarea vagoanelor de c`l`tori.“

„Din acest an am \nceput s` lucrez
la compania tat`lui meu [i sper ca
\nt-o zi s` conduc [i eu afacerea.
Prima zi de lucru a fost la abator,
am trecut prin fiecare sector de
activitate, prin ferme, am stat [i \n
hal` cu puii, \ns` \mi place ceea ce
fac. De mic` \mi doream s` lucrez
al`turi de tat`l meu [i ascultam
discu]iile ce le avea cu angaja]ii.
|n anul 2013 am realizat cel mai
mare profit [i cea mai mare cifr` de afaceri din istoria companiei.
Re]eta succesului a fost faptul c` tat`l meu s-a axat mult pe
investi]ii \n dezvoltare, am avut un trend ascendent \n ultimii ani,
fiindc` avem un business integrat. |n prezent exportul reprezint`
15% pentru Transavia, iar participarea la tårgurile de profil din
str`in`tate este o ocazie pentru cå[tigarea unor noi clien]i pe
pia]a extern`.“

