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ExISTă TOPuRI 
şI ÎN PERIOADE DE CRIză

Timp de 12 ediţii succesive, FINMEDIA
a prezentat TOP-ul 100 al celor mai
reprezentative şi puternice companii

din România, un top care reprezintă imaginea
calitativă a stării economiei reale. După cum
este cunoscut, creşterea PIB-ului României în
anul 2012 a fost de numai 0,7%, semnificativ
mai redusă decât cea de 2,2% din anul 2011.
Se pare că situaţia se va îmbunătăţi în anul
2013, când se aşteaptă o creştere economică
de 2,2%, pe fondul unei evoluţii pozitive
datorate în principal exporturilor. 
Top 100 România 2012, realizat de prof.
Cezar Mereuţă pe baza datelor obţinute de la
Ministerul Finanţelor până la 15 septembrie
2013, cuprinde 28 de pieţe din cele 80 de
pieţe de referinţă ale CAEN Rev 2, la nivel de
diviziune. Liderii acestor 28 de pieţe acoperă
88,71% din valoarea cifrei de afaceri totală a
liderilor din cele 80 de pieţe. Structura
proprietăţii arată dominaţia clară a topului
100 de către companiile cu capital majoritar
străin, companii care acoperă 81,73% din
cifra de afaceri a topului (82,57% în anul
2011) şi 84,50% din volumul profitului brut
(86,30% în anul 2011). În anul 2012,
diferenţa dintre valorile ratei profitabilităţii
generale a companiilor cu capital majoritar de
stat s-a redus faţă de celelalte două tipuri de
proprietate. Situaţia se explică prin ieşirea din
top 100 România 2012 a celor două companii
mari, perdante: Oltchim şi CFR Marfă. 
Interesant este că în timp ce companiile din
România Top 100 după cifra de afaceri
realizează 26% din cifra de afaceri a
României, companiile româneşti din top fac
9,75% din cifra de afaceri a celor 100 de
companii. În privinţa pierderilor, 26% dintre
companiile din România Top 100 sunt pe
pierdere şi cele mai multe dintre ele sunt
exportatori.
În ediţia din acest an a publicaţiei
ROMÂNIA TOP 100 COMPANII, prof. dr.
Cezar Mereuţă a realizat, în exclusivitate, şi
un top al perioadei de criză dintre anii 2008-

2012. Analiza multianuală a topurilor 100
România în perioada de criză 2008-2012 a
arătat că un număr de 58 de companii au fost
prezente în fiecare an în topurile 100
ierarhizate după cifra de afaceri. Aceste
companii constituie, în perioada crizei 2008-
2012, nucleul dur din punct de vedere al
„puterii” în mediul de afaceri românesc.
Ponderea de circa 75% în cifra de afaceri şi
în volumul profiturilor brute ale celor 58 de
companii în topurile din 2008 şi 2012
demonstrează acest lucru. Repartiţia sec -
torială a celor 58 de companii demonstrează
o rezistenţă mai scăzută a companiilor din
industria prelucrătoare (10 din 29, adică
34,5%) faţă de cele din comerţ (26 din 40,
adică 65%).
Ce ne aşteaptă în anul 2013? Se vorbeşte de o
creştere economică comparativ cu 2012,
datorată nu numai rezultatelor din agricultură,
dar şi creşterii exporturilor. În primele nouă
luni din 2013, potrivit estimărilor Institutului
Naţional de Statistică, exporturile României
au crescut cu 8,4%, până la valoarea de
160,88 miliarde lei. Astfel, în perioada 1
ianuarie-30 septembrie 2013, exporturile
FOB realizate au fost de 160,88 miliarde lei
(36,47 miliarde euro), iar importurile CIF au
fost de 179,225 miliarde lei (40,63 miliarde
euro), deficitul comercial FOB+CIF
ajungând la 4,15 miliarde euro, valoare mai
mică cu 13,72 miliarde lei (3,06 miliarde
euro) decât cea înregistrată în perioada
similară a anului trecut. Comparativ cu
primele nouă luni ale anului anterior,
exporturile au crescut cu 8,4% la valori
exprimate în lei (8,8% la valori exprimate în
euro), iar importurile au scăzut cu 0,7% la
valori exprimate în lei (0,3% la valori
exprimate în euro). Aşa cum arată estimările
Comisiei Europene bazate pe datele oficiale
comunicate de la Bucureşti, la final de an
exporturile româneşti vor fi crescut cu
aproape 12% în termeni reali, un record
istoric absolut. 

Editorial

georgeta clinca
editor {ef



2 ¦ DeCeMBrIe 2013 ¦ roMânIa toP 100 CoMPanII

sumar

Publicație anual\ editată 
de FINmEDIA SrL

P.O. Box 63-166, 71200,  Bucure[ti

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 77, sector 1

Tel.: 021.315.79.26

021.310.09.82

www.efinance.ro

www.finmedia.ro

ISSN 1842-5127 
Tipar: ArTPrINT

Nota redac]iei
Niciuna dintre analizele revistei nu constituie o sugestie de investi]ie. Conform legii, inves -

ti ]iile efec tuate `n urma lectur\rii revistei implic\ responsa bilitatea exclusiv\ a investitorilor.

Este interzis\, conform legii, repro ducerea integral\ sau par]ial\, pe orice cale [i prin orice

mijloace, a con]inutului revistei f\r\ acordul scris al conducerii redac]iei [i al autorilor, 

care de]in dreptul de copiere. Apar]ine, `n exclusivitate, colaborato rilor responsa bilitatea

privind datele [i considera]iile din textele pe care le semneaz\. Opi niile colaboratorilor 

nu reprezint\ institu]iile [i/sau firmele cu care ace[tia au rela]ii con tractuale de orice fel.

Consultant: Prof. Dr. Cezar Mereu]\

Foto: Septimiu {licaru

Corectur\:
Irina Fr\]il\ ifratila@finmedia.ro

Graphic designer:
Marius Filipoiu dtp2@finmedia.ro

Departament comercial:
021.310.09.83
Abonamente 
(abonamente@finmedia.ro):  
021.317.08.66/021.315.50.71

Difuzare: Publicitate: 
021.315.50.66 021.315.50.71
int. 211 int. 101/102

Director general: 

Mihai S\ndoiu msandoiu@finmedia.ro

Director evenimente: 
Alexandru Adrian aalexandru@finmedia.ro

Director publicitate editur\: 
Marius Ștefan mstefan@finmedia.ro

romÂnia
Top 100
companii

iniŢiaTive

8

parametrii
topului 100

românia 2012, în
uşoară

îmbunătăţire faţă
de anul precedent

cele mai puternice şi
influente companii din top
100 românia 
în perioada de criză 2008-2012

investitorii autohtoni, 
îngrijoraţi de efectele 

modificărilor fiscale

evenimenT

10

românia top 100 companii,
dominat şi anul acesta de

capitalul străin

14 top 100 companii: 
o punte între micro 

şi macroeconomie

aureLIan
DoCHIa

16 administraţia a trecut 
de la vitezele „pe loc” şi

„deloc” la viteza „încetişor”

piaŢa de curieraT
48 fan courier: 
comerţul online este principalul
motor de creştere a business-ului 
IntervIu Cu aDrIan MIHaI,
Business Development Manager fan Courier 

50 încă mai este loc de creştere.
piaţa de curierat accelerează şi în 2013

52 concurenţa din piaţă a crescut
performanţa serviciilor de curierat
IntervIu Cu Dan raDu,
Country Manager International romexpress
service Ltd srL Licensee of fedex express

piaŢa energiei
54 sectorul energetic, între
riscuri şi oportunităţi

58 hidroconstrucţia derulează 
10 proiecte externe cu o valoare 
de peste 180 de milioane de euro
IntervIu Cu eMIL tIMoftI,
Director General Hidroconstrucţia s.a.

piaŢa de reTail
60 retailerii, 10% din primele 100 
de companii din românia

IntervIu Cu
răzvan orăŞanu,
Director de Cercetare

în cadrul societăţii
academice române 

20 românia trebuie să
susţină companiile

autohtone care oferă
valoare adăugată mai mare

IntervIu Cu
CrIstIan Pârvan,

secretar General al
asociaţiei oamenilor de

afaceri din românia 

modele de leadership26

Top 100 companii

29

Editor [ef:
Georgeta Clinca gclinca@finmedia.ro

Editori:

Oana Voinea ovoinea@finmedia.ro

Cristian Pavel cpavel@finmedia.ro

Emiliana Dovan edovan@finmedia.ro

Top 50 secTorial

opinii

14

Top 58

34

introducerea impozitelor 
peste noapte subminează
încrederea investitorilor
IntervIu Cu
frank HajDInjak, Director General
e.on românia

sectoarele economice în aşteptare, fără
salturi sau creşteri semnificative în 2012

Prof. Dr. Cezar Mereuţă
Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific al Institutului de

Prognoză economică al academiei române

40

Top 10 regional
49 de companii prezente în topurile regionale 
se regăsesc în top 100/2012

62





Ştiri

4 ¦ dEcEmBrIE 2013 ¦ românIa toP 100 comPanII

acţIunIlE
romGaz 

dE la BvB au
dEPăşIt 

tranzacţIIlE
cu Gdr-urI 
la londra

Bursa de Valori Bucureşti (BVB)
reprezintă piaţa principală pentru
acţiunile Romgaz, iar volumul de

acestora, tranzacţionat la BVB în pe-
rioada 25 noiembrie-10 decembrie, a

depăşit cu 67% volumul de tranza-
cţionare a GDR-urilor la Londra

(GDR - Certificat Global de Depozit,
un GDR reprezintă practic o acţiune

Romgaz - n. r.), potrivit datelor BVB.
„Trecând efervescenţa primelor zile

de tranzacţionare ulterioare listării
Romgaz, când toţi investitorii au

dorit să îşi marcheze profiturile ca ur-
mare a discount-urilor semnificative

obţinute în perioada de subscriere,
volumul de tranzacţionare al acţiu-

nilor Romgaz la Bursa de Valori Bu-
cureşti a depăşit volumul de

tranzacţionare al GDR-urilor pe Lon-
don Stock Exchange. Conform web-
site-ului London Stock Exchange şi
datelor Reuters, pentru perioada de
tranzacţionare 25 noiembrie-10 de-
cembrie, volumul de acţiuni tranza-

cţionat la BVB a fost de 1,589
milioane acţiuni, cu 67% peste volu-
mul de tranzacţionare al GDR-urilor
din Londra. Lichiditatea mai mare la
BVB este susţinută de activitatea in-

vestitorilor de retail şi de faptul că
piaţa de capital din România este mai
aproape de activitatea de bază a emi-

tentului însuşi”, se arată într-un co-
municat al BVB.

Ludwik Sobolewski, directorul 
general al BVB, a declarat că in-

vestitorii de retail sunt furnizori de
lichiditate, importanţi nu numai pen-
tru bursă, dar şi pentru emitenţii care
îşi doresc o bază solidă de investitori

în cazul în care vor dori să îşi ma-
joreze capitalul social în viitor.

Potrivit acestuia, listarea unei com-
panii de stat ar trebui să îi faciliteze

transformarea într-o companie 
modernă, eficientă şi profitabilă, ca-

pabilă să concureze cu succes cu alte
societăţi similare din regiune. 

Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) şi
Enel Green Power International BV, com-
pania holding financiară şi de guvernanţă a
sucursalelor internaţionale ale grupului
Enel Green Power, au semnat un contract
de finanţare pentru 200 de milioane de euro
cu scopul de a acoperi parţial investiţiile în
unele parcuri eoliene din regiunile Banat şi
Dobrogea, România. 
Împrumutul pe 15 ani are o perioadă de
graţie de până la doi ani şi jumătate, 
prezintă condiţii economice competitive cu
standardele pieţei şi este securizat printr-o
garanţie a companiei mamă emisă, la 

cererea Enel Green Power S.p.A. („Enel
Green Power”), de către Enel S.p.A.
Emiterea garanţiei este exceptată de la pro-
cedurile cu privire la tranzacţiile cu părţi
afiliate, adoptate de Enel Green Power, pre-
cum o tranzacţie clasică de importanţă ma-
joră în termeni similari pieţei sau termeni şi
condiţii standard. Termenii garanţiei sunt
corespunzători cu cei oferiţi în general de
Enel Green Power băncilor de top pentru
împrumuturi cu sumă şi maturitate simi-
lare. Operaţiunea se alătură unui total de
600 milioane de euro din acorduri de fi-
nanţare obţinut în ultimii trei ani.

Producţia industrială a cres-
cut cu 0,2% în zona euro şi
cu 0,8% în Uniunea Euro-
peană, în luna octombrie
2013, comparativ cu aceeaşi
lună a anului trecut, cel mai
semnificativ avans din rân-
dul statelor membre UE
fiind înregistrat în România
(10,2%), arată datele publi-
cate în luna decembrie de
Oficiul European de Statis-

tică (Eurostat). Potrivit
datelor Eurostat, România
se situează de asemenea în
rândul ţărilor UE care au în-
registrat cea mai mare creş -
tere a producţiei industriale
în luna octombrie 2013,
comparativ cu luna septem-
brie 2013. În schimb, în zona
euro producţia industrială a
înregistrat o scădere sur-
prinzătoare cu 1,1%, în luna

octombrie 2013, comparativ
cu luna septembrie 2013.
Aceasta este cea mai mare
scădere lunară înregistrată
după luna septembrie a anu-
lui trecut şi contrazice
aşteptările analiştilor, care
mizau pe o creştere de 0,3%.
În Uniunea Europeană, pro-
ducţia industrială a înregis-
trat o scădere lunară de
0,7%. Potrivit datelor publi-
cate de Institutul Naţional
de Statistică (INS), în luna
octombrie 2013, producţia
industrială (serie brută) a
crescut faţă de luna prece-
dentă cu 7,2%, iar ca serie
ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi
de sezonalitate cu 1,6%.

românIa, cEa maI marE crEştErE 
a ProducţIEI IndustrIalE dIn uE 

EnEl GrEEn PowEr, acord cu BEI 
PEntru InvEstIţII în românIa
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Ştiri

E.on Dă sfaturI
PEntru 

rEDucErEa
facturIlor la
ElEctrIcItatE

şI gazE

Compania E.ON Energie România
încurajează clienţii să

economisească energie prin uti-
lizarea eficientă a gazelor naturale şi
a electricităţii, urmând câteva sfaturi

care pot conduce nu doar la un 
confort termic sporit al locuinţei, 
ci şi la o reducere considerabilă a

facturilor lunare.
Câteva dintre recomandările furni-
zorului pentru reducerea facturii de

gaz sunt: izolarea ferestrelor,
aerisirea încăperilor prin deschiderea

largă a ferestrelor pentru perioade
scurte de timp. Pierderile de căldură

sunt mai mari dacă ferestrele sunt
lăsate întredeschise pe perioade lungi
de timp. De asemenea, compania mai

recomandă montarea de robinete cu
cap termostatat pe calorifere şi izo-
larea conductelor de agent termic,

mai ales în cazul celor care tra-
versează spaţii neîncălzite.

În ceea ce priveşte energia electrică
sunt recomandate următoarele: uti-
lizarea de becuri economice sau de
becuri cu LED-uri, alegerea puterii

becurilor în funcţie de nivelul de lu-
mină necesar. Nu este necesară
folosirea becurilor de 100W pe

holuri, unde pot fi utilizate spoturi de
putere mică. De asemenea, compania
recomandă folosirea luminii naturale

cât de mult este posibil, prin ajustarea
perdelelor, draperiilor şi amplasarea

aparatelor de răcit la distanţă de
sursele de căldură. 

Peste 6 milioane m³ de piese ale ve-
hiculelor fabricate în uzinele Renault şi
Nissan din lume au fost expediate prin Di-
recţia Logistică Centrală Dacia din 2005
până în prezent, potrivit unui comunicat
de presă emis la începutul lunii decembrie
de companie. 
Direcţia Logistică Centrală Dacia, situată
pe platforma industrială de la Mioveni,
asigură atât expediţia componentelor de
vehicule, către uzine ale Alianţei Renault-
Nissan în lume, cât şi pe cea a vehiculelor
finite pe teritoriul României şi la export,
către reţeaua comercială.
Potrivit datelor companiei, „în ultimii
şapte ani, Dacia a expediat, prin Direcţia
Logistică, peste 6 milioane m³ de piese,
care au contribuit la asamblarea a 2,5 
milioane vehicule în uzine ale alianţei Re-

nault-Nissan în lume. În prezent, Direcţia
Logistică Dacia expediază piese către 13
uzine care fabrică autoturisme sub sigla
Dacia, Renault, Nissan sau
Mahindra&Mahindra, incluzând-o şi pe
cea din România, de la Mioveni”.
Direcţia Logistică Dacia gestionează peste
6.570 de piese unice necesare fabricării
vehiculelor în diverse versiuni, pentru
modelele Dacia, Renault şi Nissan. Aceste
piese sunt aprovizionate de la 492 de
furnizori, din care 87 sunt localizaţi în
România, iar 405 se află în afara ţării.
Componentele vehiculelor sunt trans-
portate în camioane pe cale rutieră şi în
containere pe cale feroviară şi maritimă.
La nivelul anului trecut, Direcţia Logistică
Dacia a expediat 1.200.474 m³ de piese,
echivalentul a 619.405 vehicule.

Afacerile companiei Fan
Courier vor atinge, până la
finalul anului în curs,
nivelul de circa 275 de 
milioane de lei, respectiv
61,6 milioane de euro, în
creştere cu 15% faţă de
2012, potrivit datelor 
companiei.
„În 2013 ne-am continuat
intenţiile de consolidare şi
extindere a activităţilor cu

valoare adăugată pentru
clienţi. Valoarea investiţi-
ilor din acest an a atins
şapte milioane de euro,
deşi bugetul iniţial a fost de
4,5 milioane de euro”, a
declarat Adrian Mihai,
business development 
manager la Fan Courier.
Conform reprezentanţilor
companiei, valoarea pieţei
locale de curierat va creşte

în 2013 cu peste 10%,
comparativ cu anul trecut,
când aceasta a fost de 250
de milioane de euro, iar
motorul de creştere al
pieţei este, în continuare,
online-ul. Pentru 2014,
reprezentanţii Fan Courier
estimează o creştere de
10% a cifrei de afaceri,
precum şi investiţii de peste
patru milioane de euro.

afacErI DE 275 mIlIoanE DE lEI, 
PEntru fan courIEr, în 2013

DacIa a ExPortat 6 mIlIoanE m3

DE PIEsE în ultImII 7 anI

Pagini realizate de Emi Iona[cu
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INvESTITORII AuTOhTONI, 
ÎNgRIjORAţI DE EFECTELE 

MODIFICăRILOR FISCALE

Consiliul Investitorilor Români (CIR), organ de reprezentare al Asociaţiei „Forumul
Investitorilor Autohtoni 2013” (FIA), este de părere că Ordonanţa de Urgenţă (OUG)
102/2013 privind modificările la Codul Fiscal se va transforma într-o povară fiscală,

care va avea efecte contrare asupra economiei naţionale, diferite de cele preconizate de
autorităţi. Câteva dintre efectele negative estimate de investitorii români sunt: creşterea
inflaţiei, scăderea nivelului de trai al românilor, creşterea preţului energiei şi blocarea

investiţiilor.

Noile taxe introduse prin Oug
102/2013 „vor afecta, în opinia
noastră, cel mai important lucru

realizat în economia românească în
ultimii ani – macrostabilitatea. Cu efor -
turi uriaşe ale populaţiei şi agenţilor eco -
nomici, s-a reuşit reducerea defici tului
bugetar şi a celui de cont curent sub 3%,
o inflaţie europeană (între 2 şi 3%),
precum şi o relativă stabilitate a cursu lui
de schimb (în jur de 4,4 lei/euro)”, au
declarat reprezentanţii CIR. 

Potrivit acestora, introducerea noilor
taxe, în special a celor referitoare la ac ci -
ze, redevenţe şi a celor pe con strucţii, va
avea un impact negativ asupra indica -
torilor macroeconomici, cu efecte di rec te
şi asupra nivelului de trai al românilor.
Creşterea accizării la carburanţi va avea

un efect cumulat, „la pompă”, de 0,5
lei/litru. 

Majorarea redevenţelor la resurse
mi nerale, inclusiv la cărbune, va con du -
ce la creşterea preţului final al energiei
electrice. În România, circa 30% din
electricitate este obţinută utilizând lignit
şi huilă. În condiţiile în care materia
primă reprezintă aproximativ 70% din
costurile de producere a electricităţii, o
majorare a redevenţelor la cărbune se va
resimţi direct în preţul final. 

De asemenea, impozitul pe cons -
truc ţii se va reflecta în preţul final al
energiei. Conform reglementărilor în
vigoare, taxele, impozitele, contri bu -
ţiile la fonduri speciale etc. sunt costuri
preluate direct în tariful de distribuţie
şi transport al energiei şi gazelor

iniŢiaTivE
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naturale, ceea ce înseamnă că se vor
reflecta în preţul plătit de consumatorul
final. Tot odată, un impozit de 1,5% pe
hidrocen trale, termocentrale etc. se va
reflecta în preţul electricităţii produse de
acestea.

preţul gazelor
naturale, dublu în 2014?

„Deja costurile cu energia electrică
(prin introducerea subvenţiilor pentru
sursele regenerabile şi pentru cogenerarea
de înaltă eficienţă), precum şi costurile cu
gazele naturale (la care, în urma liberali -
zării, preţurile producţiei interne s-au
majorat cu circa 50%) au devenit extrem
de mari. În plus, continuarea liberalizării
în ritmul anunţat va conduce, anul viitor, la
dublarea preţurilor la gazele naturale din
producţia internă pentru agenţii econo -
mici”, au precizat investitorii români,
membri în Consiliul Investitorilor Români.

Potrivit acestora, având în vedere
ponderea combustibililor, gazelor naturale,
energiei electrice şi termice în Indicele
Preţurilor de Consum, majorarea preţurilor
acestora se va reflecta direct în inflaţie.

„Mai mult, înţelegem că impozitul de
1,5% se va aplica şi asupra construcţiilor
din agricultură, precum sere, silozuri,
depozite, ferme de păsări şi animale,
heleştee, ceea ce va conduce automat la
creşterea preţurilor mărfurilor alimentare,
adică la o nouă influenţă asupra inflaţiei”,
au mai afirmat aceştia. 

Astfel, toate aceste taxe se vor reflecta,
inevitabil, în preţurile mărfurilor alimen -

tare, nealimentare şi ale serviciilor plătite
atât de populaţie, cât şi de către agenţii
economici.

„Proiecţia curentă a BNR plasează rata
anuală a inflaţiei la 1,8% la sfârşitul anului
cu rent şi la 3% la finele anului 2014, în con     -
diţiile în care ţinta de inflaţie pentru anul
viitor este stabilită la 2,5%, plus/minus un
punct procentual. Din păcate, considerăm
că, prin aplicarea noilor taxări, inflaţia va
ieşi din intervalul ţintit de Banca Centrală a
României”, sunt de părere membrii CIR.

Aceştia consideră că şi asupra cursului
de schimb se vor exercita presiuni, care
vor conduce fie la fluctuaţii îngrijorătoare
ale acestuia, fie eforturile depuse de BNR
pentru menţinerea cursului într-o zonă de
echilibru se vor intensifica, cu efecte
inclusiv asupra rezervei valutare a ţării.

impozitul pe stÂlpi 
Şi conducte va stopa
investiţiile

„Din păcate, măsurile anunţate de gu -
vern vor avea ca efect restrângerea cererii
interne, precum şi a investiţiilor. De exem -
plu, impozitul de 1,5% asupra stâl pilor de
electricitate şi asupra conductelor de gaze
realizate de acţionarii privaţi re pre zintă,
practic, un impozit pe o investiţie realizată,
consecinţa firească fiind renun ţarea la
investiţii”, au declarat investitorii români.

În opinia Consiliul Investitorilor Ro -
mâni, nu supra-taxarea reprezintă soluţia
pentru asigurarea veniturilor bugetare, ci
metodele eficiente pentru maximizarea
colectării taxelor.

Consiliul Investitorilor Români a
reiterat câteva dintre propunerile concrete,
transmise autorităţilor într-un memoran -
dum, pentru reluarea creşterii economice
pe baze sustenabile, valorificarea resur -
selor interne şi creşterea veniturilor
bugetare, măsuri pe care le puteţi citi în
coloana alăturată.

Totodată, Consiliul s-a anunţat dispus
să pună la dispoziţia autorităţilor, în punc -
tele vamale, persoane specializate, care să
ajute la limitarea evaziunii fiscale la
importuri, pentru maximizarea colectării
veniturilor la buget. Forumul Investito -
rilor Autohtoni 2013 reuneşte companii cu
capital majoritar privat românesc, a căror
cifră de afaceri cumulată depăşeşte 5
miliarde de euro.

emi iona[cu

propunerile consiliului investitorilor
români pentru creştere economică:

1. Creşterea veniturilor bugetare prin
scăderea taxării: revenirea la TvA 19%,
reducerea TvA la 9% la alimentele de
bază, lărgirea măsurilor de taxare
inversă.
2. Scutirea de impozit a profitului
reinvestit, facilitatea urmând să fie
acordată pentru achiziţia de echipamente
necesare producţiei şi serviciilor, prin
posibilitatea de amortizare fiscală
integrală, la data achiziţionării sau
punerii în funcţiune a echipamentului.
3. Eliminarea sistemului „coşului de gaz”
pentru toţi consumatorii eligibili,
reducerea tarifelor de transport pentru
consumatorii întreruptibili, prelungirea
calendarului de liberalizare a preţurilor.
4. Refacerea sistemului de irigaţii 
printr-un parteneriat public privat, statul
urmând să asigure resursa de apă, iar
refacerea/exploatarea/întreţinerea
sistemului să se asigure de către firme
private specializate.
5. Susţinerea şi promovarea produselor
româneşti.

iniŢiaTivE
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Top 100 România 2012 este reali zat
pe baza datelor obţinute de la
Ministerul Finanţelor până la 15

septembrie 2013 şi cuprinde 28 de pieţe
din cele 80 de pieţe de referinţă ale CaEN
Rev 2, la nivel de diviziune. „Topul
cuprinde liderii celor 28 de pieţe care
acoperă 88,71% din valoarea cifrei de

afaceri totală a liderilor celor 80 de pieţe.
Acest fapt confirmă că topul 100 România
concentrează cei mai puternici lideri de
piaţă din economia româneas că”, a spus
Cezar Mereuţă. Profesorul a arătat că
structura proprietăţii arată dominaţia clară
a topului 100 de către companiile cu
capital majoritar străin.

capitalul străin –
dominant Şi în 2012

Companiile cu capital majoritar străin
acoperă 81,73% din cifra de afaceri a
topului (82,57% în anul 2011) şi 84,50%
din volumul profitului brut (86,30% în
anul 2011). 

„Diferenţa dintre valorile ratei
profitabilităţii generale a companiilor cu
capital majoritar de stat s-a redus faţă de
celelalte două tipuri de proprietate.
Situaţia se explică prin ieşirea din top 100
România 2012 a celor două com panii
mari, perdante: Oltchim şi CFR Marfă”, a
arătat prof. Mereuţă.

Anul acesta, prof. dr. Cezar Mereuţă a
realizat şi un top al perioadei de criză
dintre anii 2008-2012. Analiza pune în
lumină companiile care au rezistat în

gALA BuSINESS-uLuI ROMÂNESC

ROMÂNIA TOP 100 COMPANII, DOMINAT 
şI ANuL ACESTA DE CAPITALuL STRăIN

Anul acesta avem o premieră în cadrul topului România Top 100 Companii –
„avem 13 miliardari, adică 13 companii care au cifra de afaceri mai mare sau

egală cu 1 miliard de euro, toate cele 13 companii având capital majoritar
străin”, a declarat prof. dr. Cezar Mereuţă, membru de onoare al Consiliului

Ştiinţific al Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, la
evenimentul de lansare a topului, „Gala Business-ului Românesc – România

Top 100 Companii”, organizat de Finmedia.

EvEnimEnT
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Topul 100 România în fiecare an – un
număr de 58 de companii ierarhizate după
cifra de afaceri. 

„Aceste companii constituie, în peri -
oada crizei 2008-2012, nucleul dur din
punct de vedere al «puterii» în mediul de
afaceri românesc. Ponderea de circa 75%
în cifra de afaceri şi în volumul profiturilor
brute ale celor 58 de com pa nii în topurile
din 2008 şi 2012 demon strează acest
lucru”, a spus Mereuţă.

sprijin pentru mediul 
de afaceri

Prezent la eveniment, Dan Manolescu,
secretar de stat în Ministerul Finan]elor
Publice, a arătat că a fost pregătită o
aplicaţie prin care se pot obţine informaţii
agregate din toate bilanţurile depuse de
companii pentru a se putea face comparaţii
între ramuri. „Sper ca această aplicaţie să
fie pusă pe site-ul Ministerului de Finanţe
cât de curând, pentru a putea fi accesată de
către toţi cei interesaţi. Este un pas înainte,
se vor putea observa evoluţiile din anumite
sectoare şi se vor putea face comparaţii
între anumite domenii de activitate”, a
spus reprezentantul MFP. 

Manolescu a făcut o prezentare a
măsurilor adoptate în ultima perioadă,
măsuri despre care secretarul de stat din
MFP spune că sunt benefice mediului de
afaceri. „vedeam mai devreme că în
România Top 100 Companii sunt foarte
puţine companii cu capital românesc şi
una dintre măsurile adoptate luna trecută
vine în ajutorul companiilor româneşti, şi
anume introducerea în legislaţia fiscală a
unor prevederi favorabile firmelor tip
holding. Este o măsură care a fost
solicitată de mediul de afaceri de foarte
mult timp şi vom continua demersurile în
această direcţie. Există în Parlament două
proiecte de legi privind societăţile tip
holding şi aceste proiecte au primit din
partea guvernului un punct de vedere
favorabil. Acest lucru înseamnă că în pe -
ri oa da următoare vor fi comasate şi intro -
du se în dezbaterea comisiilor din Parla -
ment pentru a se promova o legislaţie în
acest domeniu”, a spus reprezentantul
MFP. 

Manolescu a spus că a fost făcut un
prim pas în zona fiscală fiind introduse, pe
lângă scutirile de impozit pe profit pentru
veniturile din dividende, care existau deja,
şi unele prevederi pentru scutirea de profit
pentru câştigurile de capital şi pentru
câştigurile din lichidare. „Acest lucru va
permite societăţilor din România să se
organizeze la nivel de holding fără a mai fi

necesară utilizarea unor alte jurisdicţii,
pentru că ştim cu toţii că a fost folosită
practica înfiinţării unor companii mamă în
Cipru, Malta... Avem şi noi, începând cu 1
ianuarie 2014, prevederi fiscale care
favorizează înfiinţarea de astfel de
societăţi”, a arătat Manolescu.

O altă prevedere despre care
reprezentantul MFP spune că va veni şi în
sprijinul mediului de afaceri, dar şi în
sprijinul organelor fiscale este de a putea
opta pentru alegerea anului fiscal pe
perioada care să se suprapună cu anul
contabil. De asemenea, au fost introduse
prevederi privind posibilitatea reportării
cheltuielilor cu sponsorizarea.

Totodată, este în curs de elaborare o
modificare a codului de procedură fiscală
pentru a eficientiza rambursările de TvA
„ştim cu toţii că aceasta este o problemă
serioasă şi în Bucureşti sunt depăşiri foarte
mari de termene. Ideea care stă la baza
reaşezării sistemul porneşte de la o analiză
de risc pe care ar trebui să o facă Fiscul. În
codul de procedură se introduc prevederi
prin care se menţionează în mod explicit
că selectarea pentru control se va face în
baza unei analize de risc”, a explicat
Manolescu. 

grad mare 
de concentrare

Mihai Ionescu, Secretar general al
ANEIR şi Co-Preşedintele Consiliului de

Diferenţa dintre valorile
ratei profitabilităţii generale

a companiilor cu capital
majoritar de stat s-a redus

faţă de celelalte două tipuri
de proprietate. Situaţia se

explică prin ieşirea din top
100 România 2012 a celor

două com panii mari, perdante:
Oltchim şi CFR Marfă.

prof. dr. cezar mereuţă
membru de onoare al consiliului

Ştiinţific al institutului de prognoză
economică al academiei române

EvEnimEnT



12 ¦ decembrie 2013 ¦ romÂnia top 100 companii

Export al României, a făcut o comparaţie
între România Top 100 Companii şi topul
primilor 100 exportatori.

„Companiile din România Top 100
după cifra de afaceri fac 26% din cifra de
afaceri a României, în timp ce primele 100
de companii din topul exportatorilor fac
53% din exportul României. Deci gradul
de concentrare a exporturilor în marile
companii este dublu faţă de concentrarea
din topul după cifra de afaceri. În cazul
capitalului românesc – în Topul domnului
profesor Mereuţă companiile româneşti
din top fac 9,75% din cifra de afaceri a
celor 100 de companii; la export,
companiile cu capital românesc fac doar
3% . Astfel, dacă în cazul comparaţiei
precedente concentrarea era dublă în cazul
topului exportatorilor, aici este de trei ori
mai mic aportul capitalului românesc la
export”, a spus Ionescu. 

În privinţa pierderilor, 26% dintre
companiile din România Top 100 sunt pe
pierdere şi cele mai multe dintre ele sunt
exportatori. Reprezentantul ANEIR a dat
câteva exemple de companii exportatoare
care înregistrează pierderi, arătând că nu
crede că traderii de cereale iau cerealele
pe preţuri de nimic de la ţărani, le vând cu
preţuri de nivel mondial şi fac această
activitate lucrând în pierdere. „Ce înseam -
nă acest lucru? Că preţurile de la export
nu reprezintă adevăratul preţ de valo -
rificare a mărfurilor. şi nu sunt singurii.
Renault, numărul 1 în exportul românesc,
lucrează în pierdere în România. Con -
tinental, şi pe partea de cauciucuri şi pe
cea de ansamble şi piese auto, lucrează în
pierdere. Te întrebi de ce mai stau aceste
companii în România, dacă lucrează în
pierdere”, a spus Ionescu, precizând că a
dat aceste trei tipuri de exemple pentru a
arăta „de ce în România bugetul este atât
de sărac”.

În ceea ce priveşte problemele expor -
tatorilor, Ionescu a arătat că aceştia suferă
în continuare din cauza finanţării, deşi au
comenzi pentru export şi au dificultăţi din
cauza întârzierilor la rambursarea de
TvA. 

finanţarea – 
greu de obţinut

Bancherul Marinel Burduja a arătat că
în România Top 100 Companii este extrem
de puţin business românesc. Burduja a
făcut o analogie între profesorul Mereuţă
şi un chirurg, doar că rezultatul operaţiilor
nu relevă o stare de sănătate a „bolna -
vului”. „Îmi dau seama că în ţara noastră
suntem din ce în ce mai puţin la noi acasă.
O altă constatare este că în acest Top 100
discutăm foarte mult despre distribuţie şi
furnizare de servicii, dar nu discutăm
despre ceea ce am învăţat în şcoală că
reprezintă baza oricărei economii –
activitatea productivă”, a spus bancherul. 

Companiile din România
Top 100 după cifra de afaceri

fac 26% din cifra de afaceri
a României, în timp ce primele

100 de companii din topul
ex portatorilor fac 53% din

exportul României. Deci gra dul
de concentrare a expor  turilor
în marile companii este dublu

faţă de concentrarea din
topul după cifra de afaceri.

miHai ionescu, secretar general
al aneir şi co-preşedintele

consiliului de export al româniei

Este foarte complicat să
obţii un credit, o facilitate

bancară sau o scrisoare de
garanţie. Procedurile sunt

atât de necorelate cu
realităţile mediului românesc
încât finanţările ajung să fie
o Fata Morgana. După luni

de zile şi cheltuieli pe tot
felul de expertize, ţi se spune
«ne pare rău, nu îndepliniţi

criteriile de risc»
marinel burduja, bancher
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Referitor la declaraţiile lui Mihai
Ionescu privind problemele de finanţare
ale exportatorilor, Burduja a arătat că
România nu are o strategie de finanţare a
exportatorilor. „Este foarte complicat să
obţii un credit, o facilitate bancară sau o
scrisoare de garanţie. Procedurile sunt
atât de necorelate cu realităţile mediului
românesc încât finanţările ajung să fie o
Fata Morgana. După luni de zile şi
cheltuieli pe tot felul de expertize, ţi se
spune «ne pare rău, nu îndepliniţi
criteriile de risc»”, a spus Burduja. El a
arătat că toate criteriile de risc care sunt
acum în piaţă sunt criterii valabile la nivel
euro pean, dar care nu ţin cont de
realităţile româneşti. Bancherul a vorbit
despre Ro mânia anului 1936 şi structura
capitalului şi a arătat că în acea perioadă
băncile se implicau foarte mult în
finanţarea econo miei naţionale, în
finanţarea capitalului autohton. „Mi-ar
plăcea să retrăiesc vremurile în care în
România ne simţeam la noi acasă”, a spus
Burduja.

Referitor la proiectul băncii cu capital
românesc, bancherul spune că această
bancă ar avea o altă atitudine în ceea ce
priveşte creditarea economiei. „În meseria
noastră, gradul de universalitate este mai
pregnant decât în alte industrii. Nu vreau
să înţeleagă nimeni că există o dihotomie
între capitalul bancar român şi capitalul
bancar străin. Noi dorim ca prin această
bancă să fim nişte specialişti în domeniu
care să înţeleagă altfel realităţile
economiei româneşti şi să avem o atitudine
corectă în legătură cu o serie de interese
naţionale (...) nu dorim să facem nimic
altceva decât să avem o percepţie corectă
asupra realităţilor româneşti şi să dăm o
gură de oxigen antreprenorilor români”, a
precizat Burduja. 

extracţia cărbunelui –
cea mai încHisă 
piaţă din romÂnia

Mihai Pascadi, Director general Avan -
tera, a analizat stabilitatea companiilor din

România Top 100 în perioada 2010-2012.
„51,5% dintre companiile care realizează
80% din PIB-ul României au fost în mod
constant prezente în Top. 11,5% dintre
companii au fost prezente doar în Topul
din 2012, 5,6% au fost prezente în top doar
în 2011 şi 13,2% doar în 2010. vorbim de
un total de 19 mii de companii care intră în
toate aceste categorii ştiind că circa 14 mii
de companii intră anual în acest top”, a
arătat Pascadi. 

Reprezentantul Avantera a arătat că
agricultura este cea mai deschisă piaţă din
România. Conceptul de piaţă deschisă are
la bază accesabilitatea – dimensiunea şi
gradul de dispersie – şi profitabilitatea –
atractivitatea şi dinamica respectivei pieţe.
„O piaţă mare poate fi accesibilă, iar dacă
piaţa nu este concentrată, am avea motive
să credem că putem avea acces. Pe de altă
parte, o piaţă este atractivă dacă ne oferă
recompensa profitului şi are o dinamică
bună”, a spus Pascadi. 

În domeniul de activitate Agricultură,
vânătoare şi servicii conexe, cifra de
afaceri medie este de 9,06 milioane euro,
numărul de companii fiind de 532. Această
piaţă are cifră de afaceri totală de 4.818,
933 milioane euro şi un profit de 278,002
milioane euro.

şi Fabricarea articolelor de îmbrăcă -
minte este o piaţă deschisă, în acest caz
cifra de afaceri medie fiind de 6,46
milioane euro. În această piaţă numărul de
companii se ridică la 216, cifra de afaceri
totală este de 1395,487 milioane euro iar
profitul este 99,430 milioane euro.

Pe locul trei în topul celor mai deschise
pieţe din România se plasează Captarea,
tratarea şi distribuirea apei.

Cele mai închise pieţe sunt Extracţia
cărbunelui superior şi inferior, Fabricarea
altor mijloace de transport şi Învăţământul.

oana voinea

51,5% dintre companiile
care realizează 80% din

PIB-ul României au fost în
mod constant prezente în

Top. 11,5% dintre companii
au fost prezente doar în

Topul din 2012, 5,6% au fost
prezente în top doar în 2011

şi 13,2% doar în 2010.
Vorbim de un total de 19 mii

de companii care intră în
toate aceste categorii ştiind

că circa 14 mii de companii
intră anual în acest top.

miHai pascadi,
director general avantera

de 13 ani premiem performanţa

Finmedia a premiat, pe 10 decembrie, în
cadrul celei de-a xIII-a ediţii a „galei
Business-ului Românesc – România Top
100 Companii”, performerii anului 2012
– cei mai importanţi lideri ai economiei,
acei jucători care stabilesc tendinţele şi
modelează economia României, [i a
acordat o serie de premii speciale pentru
rezultatele obţinute în perioada 2008-2012.
Anul acesta, premianţii au fost: 
romgaz mediaş, transgaz, orange
românia, bulboacă & asociaţii,
interagro, mihai anghel - cerealcom
dolj, forumul investitorilor autohtoni. 

EvEnimEnT
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TOP 100 COMPANII: 
O PuNTE ÎNTRE MICRO 

şI MACROECONOMIE

Cei mai mulţi dintre noi percepem economia prin prisma propriilor experienţe la locul
de muncă şi în familie: este ceea ce se numeşte perspectiva micro asupra economiei.

Perspectiva macroeconomică se construieşte pe bază de statistici şi indicatori obţinuţi
prin agregarea multor date şi observaţii individuale obţinute la nivel micro. Adesea,

între experienţa noastră individuală şi indicatorii macroeconomici pe care ni-i oferă
instituţiile specializate pare să existe o adevărată prăpastie: creşterea produsului intern

brut despre care vorbesc comunicatele oficiale nu pare să fie în acord cu stagnarea
veniturilor şi reducerea puterii de cumpărare resimţită la nivel individual şi familial

sau cu lupta zilnică pentru supravieţuire a multora dintre firmele mici. 

una dintre puţinele punţi care
permit trecerea cu uşurinţă de la
perspectiva micro la cea macro -

economică ne este oferită de profesorul
Cezar Mereuţă, care analizează anual
sistemul de companii din România şi le
identifică pe cele mai mari şi mai per -
formante în clasamentul Top 100 Com -
panii, clasament publicat de Finmedia.
Cercetarea profesorului Mereuţă este
prin natura ei de tip microeconomic,
bazată pe observarea individuală a
societăţilor comerciale active în econo -
mie. Există astăzi peste 700.000 de
firme înregistrate în România şi 450.000
de societăţi care au raportat rezultatele
financiare şi fiecare dintre ele este im -
portantă într-un fel sau altul. Însă do ar
câteva mari companii, cele cuprin se în
Top 100, au capacitatea să influenţeze în

mod semnificativ rezultatele la nivel
macro: dacă afacerile Petrom sau Dacia
sunt în creştere, este aproape cert că
Produsul Intern Brut al României este
mai mare şi informaţia la nivel micro
devine relevantă pentru situaţia
macroeconomică. Tocmai pentru acest
motiv clasamentul publicat în fiecare an
de FINMEDIA este aşteptat cu interes
de către toţi cei care doresc să înţeleagă
mai bine mersul economiei noastre. 

Clasamentul pentru anul 2012 oferă
puţine surprize faţă de anul anterior, atât
în ceea ce priveşte companiile aflate în
top, cât şi în privinţa rezultatelor
acestora, în progresie modestă –
creşteri puţin peste 1 la sută atât în cifra
de afaceri, cât şi în profituri. Sectorul
cel mai bine reprezentat rămâne cel de
comerţ, hoteluri şi restaurante, cu unaurelian docHia

opinii
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număr de 40 de companii, urmat de
industria prelucrătoare, cu 29 de companii
şi sectorul producţiei de energie electrică,
termică, gaze, apă, din care fac parte 14
companii în Top 100. Companiile cu
capital străin continuă să domine categoric
topul celor mai mari companii din
România, însă trebuie remarcat faptul că
poziţia acestora slăbeşte uşor de la an la
an: dacă în 2011 companiile cu capital
străin realizau 82,57 la sută din cifra de
afaceri a Top 100, în anul 2012 contribuţia
lor a scăzut la 81,73 la sută, scăderea fiind
mai accentuată în termeni de profit
realizat. De altfel, companiile cu capital
privat românesc reuşesc să atingă în medie
cea mai înaltă rată a profitabilităţii – 4,37
la sută, faţă de 4,28 la sută pentru com -
paniile cu capital străin. un salt semni -
ficativ de profitabilitate se înregistrează în
cazul societăţilor cu capital de stat, care
ating o medie de 2,90 la sută. Îmbunătă -
ţirea este însă datorată faptului că în 2012
au ieşit din Top 100 două companii cu
capital de stat care realizau pierderi foarte
mari: SC Oltchim Râmnicu vâlcea şi
SNTFM CFR Marfă. Două companii cu
capital majoritar de stat, SNgN Romgaz şi
SNTgN Transgaz, deţin recordul şi în
privinţa profitabilităţii, cu rate de 40 şi
respectiv 30 la sută! 

Dacă evoluţiile de la an la an nu pot fi
decât graduale, iar tendinţele pe care le
dezvăluie trebuie interpretate cu prudenţă,
analiza realizată de profesorul Mereuţă pe
baza datelor pe ultimii 5 ani oferă o bază
mult mai robustă pentru concluzii referi -
toare la dinamica economiei româneşti. Cu
atât mai mult cu cât perioada 2008-2012
acoperă anii de criză, iar schimbările
structurale care se observă în Top 100 spun
ceva relevant pentru economia româ nească
în ansamblu. Se constată în primul rând că
doar 58 de companii au reuşit să se menţină
din 2008 până în 2012 în Top 100, ceea ce
indică faptul că nici giganţii nu sunt scutiţi
de dificultăţi în perioade de criză. Dintre
companiile care au părăsit Topul în 2012 se
remarcă Oltchim Râm nicu vâlcea, SNCFR
Marfă şi Daewoo heavy Industries
Mangalia – toate trei prezen]e constante
între cele mai mari 100 de societăţi
româneşti în fiecare an din 2000 încoace.
Cele 58 de companii cu prezenţ` stabilă
formează nucleul dur al economiei noastre,
fiind cele mai puter nice şi influente
prezenţe în societatea românească. Dintre
acestea, un număr de 10 sunt societăţi cu
capital majoritar de stat, 42 sunt cu capital
majoritar străin şi doar 6 sunt companii cu
capital privat românesc. 

Criza a afectat în mod diferit diverse
sectoare. Sectorul construcţiilor a fost cel

mai lovit şi nicio companie de construcţii
nu a reuşit să fie în top şi în 2008 şi în
2012. Sectorul comerţ, hoteluri şi restau -
rante a rezistat cel mai bine, 65 la sută
dintre societăţile din acest sector reuşind
să fie prezente în top atât în 2008 cât şi în
2012, faţă de un procent de doar 35 la sută
companii din industriile prelucrătoare care
şi-au menţinut prezenţa. 35 dintre cele 58
de companii s-au păstrat profitabile atât în
2008 cât şi în 2012, 6 companii au avut
pier deri atât în 2008 cât şi în 2012, iar nu -
mărul celor cu pierderi în doar unul din cei
doi ani ai perioadei a crescut de la 6 la 11. 

Există câştigători absoluţi ai crizei,
societăţi care între 2008 şi 2012 au crescut
atât ca cifră de afaceri, cât şi ca profit:
OMv Petrom Marketing, Automobile
Dacia, Kaufland România, MOL România,
MedIPlus Exim, Interagro, Oscar Down -
stream, Dedeman, Continental Automo -
tive, Cargill Agricultură. La polul opus, 12
companii, între care Metro, Orange, voda -
fone, Selgros, Coca Cola, Transelectrica,

Nuclearelectrica, Billa sau Loteria Româ -
nă, au cunoscut o contracţie atât în cifra de
afaceri, cât şi în profit. Companiile din in -
dustria tutunului (British American Toba -
cco România şi jT International) au cres -
cut ca cifră de afaceri dar au scăzut ca pro -
fit, în vreme ce îndeosebi societăţile din
dome niul energiei (gDF Suez, Enel, Rom -
gaz, Transgaz, CEz) au devenit mai profi -
ta bile chiar la cifre de afaceri mai mici. 

Există însă şi un număr de şase com -
panii care au avut pierderi atât în 2008, cât
şi în 2012. Patru dintre acestea sunt cu
capital străin (Rompetrol Rafinare, Rom -
petrol Downstream, Real şi Lidl) şi două cu
capital majoritar de stat (CFR Călători şi
RADET Bucureşti). Dacă pentru cinci
dintre ele situaţia pare să se amelioreze
totuşi, în sensul că volumul pierderilor s-a
diminuat, în cazul CFR Călători pierderile
s-au triplat. Îngrijorătoare este şi trecerea pe
pierderi în 2012 a unui număr de 11 so cie -
tăţi, între care Arcelormittal, Lukoil Ro mâ -
nia, Alro, hidroelectrica sau Poşta Română. 

Numărul în creştere al companiilor cu
pierderi, precum şi cvasistagnarea cifrei de
afaceri şi a profiturilor, care cu puţine
excepţii pare să fie regulă pentru
societăţile din Top 100, sunt mesaje care
ne atenţionează că criza nu s-a terminat.
Dacă citim cu atenţie semnalele pe care
marile societăţi comerciale din România le
transmit, înţelegem mai bine şi prognozele
de creştere lansate de instituţiile naţionale
şi internaţionale specializate, care indică
pentru anii următori sporuri modeste ale
PIB, de 2-3 la sută anual. Putem deveni
mai încrezători în relansare în momentul în
care în Top 100 Companii vor apărea mai
multe societăţi din domeniul construcţiilor,
care confirmă reluarea investiţiilor şi
continuarea procesului de modernizare a
economiei noastre.
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la 6 ani după aderarea noastră la
ue, românii nu ştiu încă foarte bine
care sunt beneficiile materiale ale
integrării noastre. se absorb fon -
duri, dar în jur nu se văd cu uşurinţă
mari schimbări – nici în infrastruc -
tură, nici în economie, nici în
competitivitate, nici în management.
de ce nu avem urmări palpabile,
vizibile, după atâta timp?

Nu vom avea niciodată urmări palpa -
bile, vizibile, până nu avem un plan clar.
Avem două probleme mari şi late: lipsa de
priorităţi clar definite şi lipsa unui plan de
finanţare şi bugetare care să urmeze
acestor priorităţi, pentru că dacă nu aloci

banii în funcţie de ce îţi propui să faci,
degeaba ai schiţat priorităţile. 

În ceea ce înseamnă priorităţile, recent
Ministrul Eugen Teodorovici a anunţat
intenţia guvernului de a lua 350 de mili -
oane de euro de la Mediu şi de la Progra -
mul Operaţional pe Transporturi (unde
absorbţia este mizerabilă) şi să le mute la
Programul Regional. Acest lucru denotă că
pentru România nu sunt importante mediul
şi transporturile – avem, deci, trans por -
turi minunate, circulând cu o viteză a
trenurilor mai mică decât în anii ´30. 

Dacă priorităţile de ieri se schimbă azi,
avem aceeaşi problemă, realocarea
fondurilor. Iar dacă avem priorităţi clar
definite (să spunem infrastructura de

transport), dar hotărâm să punem în operă
aceste priorităţi construind cioturi de
autos tradă precum celebrul tronson între
niciunde şi nicăieri (gilău şi Câmpia
Turzii), tronson nelegat de infrastructura
europeană care vine de la Lisabona şi se
opreşte în graniţa ungară, iarăşi nu vom
avea succes. 

În ceea ce priveşte bugetul legat de
aceste priorităţi, am păstrat o mentalitate
depăşită de construcţie a bugetului –
aceea în care „fondurile europene” şi „fon -
durile bugetare”, precum şi „împrumutu -
rile pe seama statului” sunt trei capitole
distincte, văzute separat în construcţia
bugetului. Dar ce te faci dacă aceeaşi
autostradă, acelaşi obiectiv local, aceeaşi

ADMINISTRAţIA A TRECuT 
DE LA vITEzELE „PE LOC” şI „DELOC” 

LA vITEzA „ÎNCETIşOR”

interviu cu

răzvan orăŞanu,
director de cercetare în cadrul societăţii academice române 

Economistul Răzvan Orăşanu a fost consilier de stat al primului ministru
în perioada 2004-2008, membru în Consiliul de Îndrumare şi

Supraveghere al AVAS şi ulterior preşedinte al AVAS. 
În 2001 a făcut parte din echipa Shell, la Londra, cât şi din cea a

PriceWaterhouseCoopers, Latimer House, tot la Londra. În 2002 a fost
administrator temporar pentru reprezentanţa din Londra a unei firme

taiwaneze, cât şi profesor de engleză la JingBei Foreign Language
College, Qinhuangdao, China. Între 2003 şi 2004 a ocupat funcţia de

„lecteur en anglais” la HEC School of Management, Paris. Actualmente
este director de cercetare în cadrul Societăţii Academice Române. 
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consolidare de clădire o gândeşti cu bani
din toate părţile? Rezultatul în teren se
manifestă prin consolidări de clădiri care
rămân la jumătate sau sunt peticite an de
an, obiective terminate parţial care, de
fapt, nu îşi deservesc misiunea. 

18 state, printre care şi românia,
aveau în 2011, potrivit eurostat, o con -
tribuţie negativă la bugetul uni unii
europene, în sensul că respectiva
ţară a virat mai puţini bani la
bugetul ue decât a primit prin
intermediul fondurilor europene. în
cazul românilor, fiecare locuitor a
avut în acel an un beneficiu net de 72
euro. de ce trăiesc mulţi dintre
concetăţeni cu impresia că de fapt
este invers, că plătim mai mult decât
primim?

Să nu spunem hop până nu am sărit
pârleazul. Avem corecţii financiare im -
portante, chiar şi după ce se efectuează
socoteala cu absorbţia – ultima cifră
anun ţată fiind nu mai puţin de un miliard
de euro care se vor „extrage” din sumele
viitoare care vor veni spre România. Ca
atare, dacă înţeleg corect calculul dumnea -
voastră, acele sume vor diminua semni -
ficativ socoteala făcută până în anul 2011.

Să nu uităm, de asemenea, că patru
programe operaţionale au fost în diverse
faze de blocare (suspendare în limbajul
birocratic uE, de parcă ar putea levita
nişte oameni în timp ce se lămuresc
detaliile administrative şi procedurale), ori
asta înseamnă, posibil, timp mai puţin
pentru a absorbi viitorii bani. 

Românii au o experienţă uneori nefe -
ricită cu fondurile uE, să o spunem des -
chis. Au fost multe firme şi ONg-uri
aproa pe de faliment prin nedecontarea
proiectelor timp de doi ani şi mai bine. Au
fost dese schimbări de ghiduri de proce -
dură, au fost licitaţii făcute pe picior, cu
condiţii cheie modificate cu câteva zile
înainte (uneori au fost şi anulări de proce -
duri din acest motiv). 

potrivit documentelor publicate pe
site-ul ministerului fondurilor eu -
ro pene, rata de absorbţie a fondu -
rilor structurale şi de coeziune a
ajuns la 24,56% în octombrie, faţă
de 21,17% în septembrie, ceea ce
reprezintă o creştere cu 3,39%.
facem proiecte mai bune, ne-am fa -
miliarizat cu algoritmii de accesare
sau mai rotunjim cifrele din condei?

Există un oarecare rodaj birocratic,
administraţia a trecut de la vitezele „pe

loc” şi „deloc” la viteza „încetişor”, dar
acest lucru nu ne poate bucura până nu
vedem un demaraj şi un impuls sistematic
pentru proiectele care sunt în derulare. De
asemenea, am anumite bănuieli (momen -
tan neconfirmate) că anumite cifre se
prezintă fie în varianta intermediară, fie
mai „roz” decât ar fi cazul. De pildă, dacă
prezentăm cifrele înainte de absorbţiile şi
controalele uniunii, înainte de auditurile
de sistem, atunci, în mod cert, prezentăm o
situaţie mai roz decât există în realitate. 

haideţi să acceptăm un scenariu, să
încercăm să trecem un euro pe care îl
primim de la uE prin toate etapele
proiectului. Să spunem că reuşim să
demarăm licitaţii de acel euro echivalent,
dar licitaţiile sunt contestate prin instanţe,
sunt nereguli, şi atunci să spunem, pentru
uşurinţa calculului, că semnăm contracte

doar de 70 de eurocenţi. Din acele
contracte, unele le amânăm în plată timp
de doi ani, unele firme sunt în faliment,
alte companii/ONg-uri/beneficiari, deşi au
capacitate, nu pot face proiectul respectiv,
dintr-o sumedenie de motive, deci din 70
de eurocenţi absorbiţi nu putem cheltui
efectiv decât 50 de eurocenţi. Apoi, avem
controale ulterioare, care mai descoperă 5
eurocenţi fraudaţi, deci ajungem la 45 de
eurocenţi, sau 45%.

Realocările ne pot duce mai sus, însă
ele sunt iterative şi se lovesc de „plafonul”
fondurilor. Aici intervine şi o chestiune de
logică: guvernul ar trebui să suplimenteze
fondurile uE cu fonduri bugetare, promi -
ţând să plătească suplimentar de la buget
dacă nu ajung fondurile europene. Este
evident pentru oricine, din demonstraţia de
mai sus, că dacă „torni” 100% în sistem,

vei avea, să spunem, 30-50% la final, când
treci prin toate etapele. Ca atare, este vital
să „torni” mai mult de 100% pentru a avea
100% absorbiţi. Demonstraţia aceasta mi
se pare de o logică izbitoare, dar trebuie să
fiu realist – nu am reuşit, inclusiv în co -
mi tetele de monitorizare ale progra melor
europene, să conving de justeţea argu men -
telor mele.

în luna martie, ministrul eugen
teodorovici a declarat că în acest an
românia are obligaţia să emită
facturi de 6,5 miliarde de euro pen -
tru investiţii din fonduri europene,
ceea ce ar fi însemnat o creştere a
gradului de absorbţie de la 12% în
2012 la 50% în 2013. suntem aproa -
pe de final de an şi gradul de absor -
bţie e abia la jumătate, la nici 25%.
ce concluzie putem trage de aici?

În primul rând, putem trage o con -
cluzie seacă – oricât ne vom chinui în a
realoca iterativ fonduri, nu vom fi reuşit să
absorbim 80-100% prin actuala logică
bugetară limitată, în cel mai fericit caz ne
vom apropia de jumătate, ceea ce înseam -
nă o şansă ratată enormă pentru România
– pentru a nu mai vorbi şi de alte miliarde
de euro pierdute.

Pentru a avea un ritm sistematic, ar
trebui schimbate şi nişte proceduri. În pri -
mul rând, programele de monitorizare ale
proiectelor europene sunt construite
episodic şi reuniunile sunt trimestriale, în
loc să fie lunare.

Apoi, lipsesc nişte „indicatori de
bord”, legaţi de exact ce povesteam mai
devreme – cât din acel 100% se „pierde”
la fiecare etapă din întreg ciclul de proiect,
inclusiv în verificările ulterioare ale Curţii
de Conturi, ale DLAF/DNA sau ale
auditurilor europene.

În al treilea rând, ar trebui să avem o
monitorizare la sânge şi un contact
permanent cu beneficiarii, care ar trebui
„ţinuţi în priză” chiar înainte de aprobarea
definitivă a proiectelor.

În al patrulea rând, o flexibilizare pen -
tru a putea să extinzi un proiect de succes,
dacă ţi-ai demonstrat deja perfor manţa, ar
fi utilă şi funcţională – şi financiar şi ca
rezultate –, însă nu a fost gândită până
acum. Calitatea, în general, a gândirii
analitice în legătură cu aceste programe
europene este foarte slabă. Avem oameni
cu mentalitate de minister, în loc să avem,
ca în Austria, programe date în adminis -
trare către sectorul privat. Acolo, de pildă,
avem absorbţie foarte mare tocmai pentru
că „unitatea de implementare” este sub
îndrumarea sectorului privat. 

Avem două probleme mari
şi late: lipsa de priorităţi clar
definite şi lipsa unui plan de
finanţare şi bugetare care să

urmeze acestor priorităţi,
pentru că dacă nu aloci banii

în funcţie de ce îţi propui să
faci, degeaba ai schiţat

priorităţile. 
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Cel mai mult a crescut absorbţia pe
Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Econo -
mice (POS CCE), de la 6,77% (172
milioane de euro) la 14,45% (369
mili oane de euro), unde sunt impli -
cate companii din sectorul de pro -
ducţie, energetic şi IT&C. Totuşi, cât
de credibilă este creşterea peste
dublu în decurs de o lună, din punc -
tul dumneavoastră de vedere? La
antipod se situează Programul Ope -
ra ţional Asistenţă Tehnică (POAT),
unde a fost consemnată o creştere
extrem de redusă (0,17%). Cum s-ar
explica această stagnare?

Nu aş citi prea adânc în cifrele de pe o
lună, sau schimbarea chiar de la un an la
altul – trebuie să vedem efectele pe
termen lung, de câţiva ani. Iar efectele se
măsoară nu doar în câţi bani a „înghiţit”
economia, ci şi cu privire la efectul de
antrenare pe care respectiva investiţie o are
în economie.

Pe POS CCE am o privire mai directă,
pentru că sunt într-un comitet consultativ
pe lângă acest proiect – acolo au existat
facturi făcute vraf care nu au fost „trecute
în plată”, deci atunci când deblocarea s-a
realizat, am putut avea rezultatele pe care
dumneavoastră le menţionaţi. Repet faptul
că am unele rezerve faţă de cifrele
prezentate oficial, dar nu pot demonstra
până acum, concret, că acele cifre nu sunt
corecte, deci mă orientez după ele şi
prezum buna-credinţă. De altfel, avem în
multe cazuri alte autorităţi de manage -
ment, dosare care s-au plimbat dintr-o
parte într-alta, uneori la ADR-urile locale,
alteori la structuri centrale, iar coordona -
rea acestor modificări făcute în mijlocul
programului nu poate fi una foarte simplă. 

Legat de ceea ce înseamnă POS
Transporturi, acolo cred că este vorba pur
şi simplu de lăcomie şi fraudă – sectorul
de transporturi fiind printre fondurile
naţionale cele mai fraudate. Ştim cu toţii
despre „asfaltatorii de partid”; putem
demonstra că anumite firme fac în anumiţi
ani profituri de trei ori mai mari sau de
patru ori mai mari decât media europeană,
apoi decad brusc. 

În cazul proiectelor finanţate prin
POS Transport, partea de cofinan -
ţare este de doar 5%. De ce se invocă
atunci lipsa banilor pentru auto -
străzi, de exemplu?

Din ciclul de plată al respectivilor 5%:
ca să faci un program european, prima dată
trebuie să pui de la buget acei 5%, pe care

în general nu îi avem, pentru că o cincime
din buget merge pe salarii, o cincime pe
pensii, o cincime pe sectorul militarizat al
statului şi mai există transferurile sociale,
care au şi ele o parte importantă.
Rezultatul este că, în miopia bugetară de
care vorbeam mai devreme, veţi auzi
anumiţi funcţionari ai Ministerului de
Finanţe că se lamentează că „nu e o mare
poveste cu Fondurile Europene, pentru că
ele, într-o primă etapă, cresc cheltuielile şi
intră pe deficit”. Chiar dacă evaluarea este,
strict contabil, corectă, trebuie să ai în
vedere, totuşi, să găseşti soluţii pentru a
pune acei 5 lei în buget, pentru ca mai

târziu să ţi se întoarcă încă 95 de la bugetul
Uniunii. 

Între 2014 şi 2020, fondurile euro pene
vor pune accentul pe IMM-uri şi
foarte puţin pe întreprinderile mari.
Se va simţi, credeţi, vreo diferenţă? 

IMM-urile sunt un sector vital pentru
orice economie. Însă o lucrare a profeso -
rului Cezar Mereuţă (cea care stă şi la baza
topului dumneavoastră) arată că perfor -
manţa multor sectoare depinde de „cam -
pio nii” respectivului sector. Mai tehnic,
într-o analiză nodală, ca cea propusă de
domnul profesor, performanţa sectorului în
ansamblul său (sau uneori a judeţului unde
o companie mare este întreprindere-fa nion)
este determinată de marile companii care
determină performanţa sectorului respectiv.

Din nefericire pentru capitalul româ -
nesc şi, iarăşi, dintr-un alt aspect subliniat
într-o altă carte a profesorului Mereuţă,
marea majoritate a companiilor care decid
sau influenţează hotărâtor performanţa
economică a unor ramuri sunt întreprinderi
mari, cu capital străin. Ca atare, dacă, de
pildă, producţia Dacia s-ar muta doar în
proporţie de 30% în Maroc, economia
româ nească ar fi în criză. Iar această mutare
este foarte posibilă, în măsura în care nu
vom reuşi să păstrăm parametrii înalţi de
competitivitate şi nu doar printr-un cost mic
al forţei de muncă, un concept deja depăşit. 

Cristian Pavel
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topul primelor 100 de companii ale
româniei, realizat de prof. dr. cezar
mereuţă, este dominat de com pa nii -
le cu capital străin. ce măsuri credeţi
că ar trebui luate pentru dezvolta rea
şi stimularea capitalului românesc?

Domnul profesor Mereuţă a prelucrat
într-un mod inteligent şi interesant datele
pe care le au şi autorităţile. Aceste analize
ar fi trebuit însă făcute de autorităţi. Aşa se
întâmplă în Franţa, spre exemplu, unde
astfel de analize au tocmai scopul de a
încerca să calibreze nişte măsuri care să
plece de la realitatea unui top de acest fel,
care arată starea economiei – cine şi cât
este de important şi în ce domenii. 

Rezultatul acestor topuri arată strate -
giile companiilor, pe care fiecare şi le-a
urmărit şi finanţat, iar pentru multe acestea
au fost chiar profitabile. Dar rămâne
întrebarea – dacă aceste companii merg

bine, e bine şi pentru viitorul României?
Faptul că Topul este dominat de com -

paniile cu capital străin provine din struc -

tura economică existentă în România.
Datele INS – cele mai recente fiind din
2011 – arată că, din punct de vedere al
grupurilor de firme din România, peste
15.000 de grupuri de firme – adică cel
puţin 2-3 firme cu acelaşi acţionariat
minim 25% – sunt multinaţionale, dintre
care doar 100 au centrul de decizie în
România. Mai sunt 5000 de grupuri
româneşti, cu capital autohton. În afara
celor 20.000 de grupuri de firme străine şi
româneşti – adunate grosso modo –,
restul, până la 470.000, sunt, aşa cum se
ştie, IMM-uri şi microîntreprinderi. De la
IMM-uri şi microîntreprinderi nu putem
avea pretenţia să fie în top. De aici rezultă
că într-un Top 100 sunt 15-18, maximum
20 de companii cu capital românesc. Asta
este realitatea, după 24 de ani de restruc -
turare a economiei. „Restructurare”,
„privatizare”, „modernizare”, orice atribut
am folosi, evoluţia economică a fost slabă.

ROMÂNIA TREBuIE Să SuSţINă 
COMPANIILE AuTOhTONE CARE OFERă

vALOARE ADăugATă MAI MARE

interviu cu

cristian pÂrvan,
secretar general al asociaţiei oamenilor de afaceri din românia
(aoar)

România trebuie să susţină
companiile care au ajuns la
talie medie, companiile din

industriile inovative şi să
sprijine companiile care oferă

valoare adăugată mai mare.
Acestea trebuie ajutate să

crească şi să îşi
internaţionalizeze activitatea.

„Rezultatul topurilor arată strategiile companiilor (...), dar rămâne
întrebarea – dacă aceste companii merg bine, e bine şi pentru viitorul
României?“, spune Cristian Pârvan. Secretarul general al AOAR crede

că sănătatea şi industriile creative sunt domenii unde România are
avantaje comparative, iar decidenţii ar trebui să susţină investiţiile

profesioniştilor din aceste sectoare.

opinii



ce este de făcut şi cum sprijinim com paniile
româneşti?

Evident că întârzierea în luarea unor decizii ne-
a adus aici, dar nu ne putem întoarce în trecut, aşa
că trebuie să decidem pentru viitor. AOAR tot face
propuneri... Plecăm, aşa cum spuneam, de la datele
problemei. Suntem îndemnaţi să dezvoltăm
energia, deşi factorii de decizie de la marile
companii energetice spun foarte clar că, indiferent
de descoperirile de gaze şi de depozitele de gaze de
şist, România s-ar putea să nu prea mai aibă nevoie
de gaze din cauza scăderii consumului. În al doilea
rând, gazele sunt pentru toată Europa, pentru că
fiind o piaţă unică a gazelor, acestea nu trebuie
livrate numai în România. Problema care se pune
este dacă linia de a merge din ce în ce mai mult pe
exploatarea resurselor energetice, chiar minerale,
este o linie bună. Numărul de locuri de muncă,
valoarea adăugată în aceste sectoare, chiar şi în
ţările dezvoltate, este lângă axă, deci contribuie
foarte puţin în ansamblul activităţii economice a
ţărilor respective, care plătesc preţuri mai mari la
energie şi gaze. Aceste ţări dezvoltate au avut însă
inteligenţa de a-şi folosi şi dezvolta economia
mergând pe linia europeană de a crea valoare
adăugată mare cu un consum energetic şi material
mai mic. 

AOAR a venit cu soluţii pentru spri jinirea
companiilor cu capital românesc şi facem acest
lucru de multă vreme. Asistăm la o îmbătrânire şi la
o deteriorare a sănă tăţii populaţiei Europei. Aşadar,
noi am considerat că România trebuie să mizeze pe
inteligenţă, pe antreprenoriat, pe spiritul
întreprinzător [i neliniştit al cetăţeanului român.
Trebuie să ne bazăm pe inteligenţă şi pe
competenţă. unde avem competenţă şi nu o
folosim? În domeniul sănătăţii. vin alţii şi ne atrag
să beneficiem de servicii medicale – în Turcia, de
exemplu – sau ne ducem noi la viena. Noi am
propus să facem din sănătate un obiectiv cheie, şi
nu vorbim de sănătatea publică, pentru că populaţia
va beneficia indirect. Să spunem că vrem să
asigurăm sănătate pentru întreaga populaţie a
Europei. De la 31 octombrie a intrat în vigoare o
directivă europeană care permite oricărui cetăţean
să se trateze în orice spital din uE, cu decontarea
costurilor la nivelul tarifelor din ţara sa. Noi ştim
deja iniţiative de doctori care se zbat să îşi creeze
condiţii astfel încât să fie avizaţi de către societăţile
de asigurări din Europa. Am plecat de la această
realitate complexă şi am întrebat de ce România nu
îşi propune să folosească aceste minţi – doctorii
de vârf, care fac operaţii pe inimă, operaţii estetice,
operaţii de transplant, tratamente oncologice? De
ce nu folosim această competenţă şi inteligenţă ca
să avem o politică de stat prin care să îi ajutăm să
îşi facă investiţiile necesare astfel încât să poată fi
acreditaţi de companiile de asigurări europene şi să
aducă pacienţi în România? Pe lângă tratamente,
pacienţii mai au şi pauze şi considerăm că se poate
crea un concept al ospitalităţii care să includă şi
cure în staţiunile balneare şi turism. Trebuie să
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avem o gândire complexă în care să fie
folosite cât mai multe dintre elementele pe
care le avem la dispoziţie în România.
Facem această propunere decidenţilor de 5
ani şi nimeni nu a rezonat prin a propune
măcar să facem un grup de lucru, să
adunăm date şi să facem o analiză pentru a
vedea ce măsuri ar trebui luate. În anii '90,
avocaţii şi notarii au avut dreptul să-şi
deducă toate investiţiile – un fel de
neimpozitare a profitului reinvestit – şi
acum avem cabinete de avocatură în care
vin şi firmele străine. De ce nu gândim o
astfel de politică pentru doctori?

investiţiile în sănătate ar trebui să
constituie un obiectiv cheie. spre ce
alte domenii ar trebui să îşi îndrepte
atenţia decidenţii pentru a sprijini
investiţiile autohtone? 

un alt domeniu major în care statul nu
face nimic este industria creativităţii, care
cuprinde toate formele imaginabile legate
de ceea ce înseamnă inovaţie, contribuţie
originală, fie că vorbim de design vesti -
mentar, design de obiecte, producere de
obiecte unicat, filme, muzică, publicitate,
spectacole...

gândiţi-vă câte spectacole sunt în

Bucureşti într-un an – toate înseamnă oa -
meni şi consum de electricitate. În 2012,
agricultura a avut o contribuţie la PIB de
peste 5%, iar industriile creative – nu ştiu
cum adună INS date – au avut o contri -
buţie de 2,5%.

În industriile creative ar trebui să
analizăm ce valori avem, de ce sprijin ar
avea nevoie, pentru că acestea nu necesită
nici energie şi nici consum de resurse
materiale, ci imaginaţie. Am lăsat deoparte

IT-ul, unde suntem recunoscuţi şi am putea
creşte. 

Cum spuneam, AOAR a făcut propu -
neri concrete. Legat de independenţa
energetică, este foarte importantă econo -
misirea energiei; de ce nu se face nimic în
direcţia eficienţei energetice? În al doilea
rând, de ce ne plac proiectele eoliene, so -
lare şi nu biomasa? În domeniul biomasei
avem inventatori români. Austria şi
germania au introdus în strategiile lor
serviciile energetice, ceea ce înseamnă că
şcolile, spitalele, primăriile îşi pot găsi
singure soluţii de încălzire, iar biomasa
poate fi o soluţie mai ieftină de încălzire.
De exemplu, în loc de 300 lei, cât este
gigacaloria la Bucureşti, acest inventator,
horneţ, oferă gigacaloria cu 120 de lei.
Avem această soluţie în ţara noastră şi nu
interesează pe nimeni. 

România trebuie să susţină companiile
care au ajuns la talie medie, companiile
din industriile inovative şi să le sprijine pe
cele care oferă valoare adăugată mai mare.
Acestea trebuie ajutate să crească şi să îşi
internaţionalizeze activitatea. 

Se vorbeşte despre agricultură – să
spunem că dublăm cifrele din agricultură,
dar care este aportul la PIB, cât putem
creşte prin agricultură? Avem nevoie de

Avem nevoie de creşterea
PIB-ului pentru o

convergenţă reală cu
Uniunea Europeană. Cum

reducem decalajele, cum
creştem şi din ce creştem –
acestea sunt temele pe care

trebuie să le dezbatem în
societatea românească.

opinii



Societatea a participat activ la executia si

finalizarea unor proiecte hidrotehnice in

strainatate, amintim aici Suprainaltarea

Barajului Ksob, Algeria, acordare de asistenta

tehnica pentru executia Barajelor El Fakia, Sidi

Yacoub, Lakehal si Chefia Algeria, constructia

Barajului Vareghan, Iran.

In prezent, Societatea participa la un numar de 149 contracte aflate in derulare in tara si in strainatate

avand o valoare totala de 646.154.210 Lei. 

Dintre contractele aflate in curs de executie in strainatate amintim:

Reabilitarea Sistemelor de Irigatii Centralizate in Criuleni si Lopatna, Republica Moldova;

Participare in executia ecluzei maritime Wasland, Anvers-Belgia ; 

Constructia Barajelor Nazanin, Chamirga si Bawanur si Centrala hidroelectrica Bawanur in   

Regiunea Kurdistan, Republica Irak;

Barajul Ksob, AlgeriaSemnarea contractului de executie 

pentru proiectul

Amenajarii hidroenergetice Bawanur, 

Regiunea Kurdistan, Republica Irak

Ceremonia de deschidere oficiala a proiectului

Amenajarii hidroenergetice Bawanur, 

Regiunea Kurdistan, Republica Irak

Centrala

hidroelectrica

Robesti,

In functiune

Depozit

zonal de

deseuri,

Sanpaul,

Targu

Mures.

Statia de

tratare

mecano-

biologica

Statia de

tratare apa

uzata

Feldioara,

Reactor

biologic

Depozit zonal

de deseuri,

Sanpaul,

Targu Mures

Linia

tehnologica

de tratare

mecanica

La data de 13 noiembrie 2013, Hidroconstructia S.A. a implinit 63 de ani de activitate neintrerupta ca antreprenor general in domeniul constructiilor si anume

in realizarea amenajarilor hidroenergetice complexe.

Societatea are sediul principal in Bucuresti avand in subordine 6 sucursale raspindite pe tot teritoriul Romaniei si 3 sucursale su sediile in Kirchheim unter Teck,

Germania, Bruxelles, Belgia si in Erbil, Regiunea Kurdistan, Republica Irak. 

Este un motiv de mandrie pentru noi ca pe parcursul celor 63 de ani scursi de la infiintare pana in prezent Hidroconstructia S.A. a realizat amenajarile hidroen-

ergetice a principalelor bazine hidrografice ale tarii, concretizate in executia a 166 baraje, 175 centrale hidroelectrice, 882 km de galerii hidrotehnice. 991 km

de diguri de retentie si aparari de maluri. Amintim aici de proiectele noastre de inceput Barajul Izvorul Muntelui (Bicaz) pe raul Bistrita cu Centrala hidroelec-

trica Dimitrie Leonida (Stejaru), precum si Barajul Vidraru cu Centrala hidroelectrica Vidraru, amenajarile comune sirbo-romane, a Dunarii la Portile de Fier 1

si Portile de Fier 2, amenajarea Raului Prut la Stanca Costesti cooperare intre Romania si fosta Uniune Sovietica etc.

Ca urmare a conjucturii economice de dupa 1990 si a diminuarii investitiilor de stat in hidroenergie, Societatea s-a adaptat pentru executia tuturor genurilor

de lucrari si a participat activ pe piata constructiilor in domeniul public si privat, castigand peste 600 de licitatii pe care le-a contractat si realizat in 39 din cele

41 de judete ale tarii in domeniile constructiilor edilitare de transport si tratare apa si apa uzata, rezervoare de inmagazinare, statii de pompare, constructii ru-

tiere, drumuri si poduri, lucrari de arta, constructii civile si industriale si constructii de gropi si ecologizari. 
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creşterea PIB-ului pentru o convergenţă
reală cu uniunea Europeană. Acestea sunt
temele pe care trebuie să le dezbatem în
societatea românească – cum reducem
decalajele, cum creştem şi din ce creştem.
Modelele care se propun, deşi sunt
valabile – agricultură, energie, exploatare
de resurse minerale –, sunt periferice în
toate economiile dezvoltate. 

în românia top 100 companii
publicăm şi un top regional. cât de
importantă este analiza mediului de
afaceri în problema regionalizării?

Actuala împărţire pe regiuni este,
momentan, soluţia optimă din punct de ve -
dere al reducerii disparităţilor. O altă îm -
păr ţire regională ar duce la creşterea dispa -
rităţilor şi aceasta este o temă de discutat. 

Din păcate, nimeni nu a găsit soluţii în
ceea ce priveşte plecarea unor companii
mari, multinaţionale din anumite zone.
Sunt cazuri celebre de companii care s-au
dus în comunităţi mici, le-au promis marea
cu sarea şi după ce comunităţile au
asigurat condiţiile cerute de companii,
acestea au plecat după o scurtă perioadă de
timp. globalizarea a mărit viteza cu care
se petrec asemenea mişcări. Sunt rapoarte
internaţionale care arată că dacă cu ceva
ani în urmă, delocalizarea unei companii
dura doi ani, astăzi nu durează mai mult de
şase luni. Avem exemplu declaraţia direc -
to rului Renault, care a spus că platforma
Renault se poate realiza oriunde este piaţa
aproape, deci linia de asamblare poate fi
făcută oriunde. Noi am câştigat din faptul
că motoarele şi cutiile de viteză care se fac
la Piteşti nu se mută uşor, pentru că e o
muncă mai specializată, o performanţă
tehnică superioară. 

Se schimbă paradigma afacerilor,
pentru că unele companii îşi fac profiturile
într-o ţară şi nu plătesc taxe nicăieri. În
România, eu ştiam că oficial sunt 30.000 de
lucrători în IT, dar ulterior am desco perit că
pe platformele create pentru contactarea
unor specialişti IT mai sunt circa 50.000 de
freelanceri pe care nu îi înregistrează
nimeni, iar ei pot lucra de acasă. Există
nişte mutaţii tehnologice care schimbă
complet paradigma – cine, ce pro duce şi
cât ia statul, ce impozite se aplică. 

care sunt problemele actuale ale
mediului de afaceri? 

Mediul de afaceri are o problemă de
viziune. Dacă nu ai o viziune, încerci în
func ţie de competenţe, de relaţii să
dezvolţi afacerea indiferent de ce se
întâmplă în ţară. Aceste dezvoltări sunt

mai puţin importante şi notabile decât dacă
ar exista o viziune şi energiile s-ar canaliza
către realizarea acestei viziuni în care s-ar
înscrie fiecare. Cel care face catering va şti

că afacerile de birouri se vor dezvolta la un
anumit nivel. E nevoie de o coordonare,
care nu să le spună că nu au voie să desfă -
şoare anumite activităţi, ci să îi informeze
că, într-o anumită zonă, populaţia consumă
un anumit tip de produse, într-o anume
cantitate, de exemplu. Astfel, ar fi evitată
pierderea banilor în anumite afaceri. O
viziune naţională, dar şi regională, ar cana -
liza mai bine aceste resurse, care ar fi mai
bine folosite în dezvoltarea afacerilor.
vorbim aici de cei care nu au o strategie
făcută. 

Este nevoie de soluţionarea probleme -
lor logistice, adică orice altceva decât
afacerea ca atare. Toţi antreprenorii au
nevoie de drumuri, de comunicaţii, de
conexiuni la internet etc. asigurate cât mai
simplu, la costuri cât mai mici. Dacă sunt
favorizate companiile implicate în partea
aceasta logistică – care obţin profituri
mari din faptul că monopolul de stat a
devenit monopol privat sau nu sunt
verificate creşterile de preţ iraţionale pe
care le practică –, este afectat mediul de
afaceri.

Nu sunt de acuzat aceste companii,
care peste tot în lume încearcă să profite,
dar în cazul companiilor de comunicaţii,
de exemplu, Comisia Europeană a trebuit

Este cert că se va căuta în
continuare, ca în 2009-

2010, o eficien tizare a
afacerilor prin reducerea

locurilor de muncă.
Numărul locurilor de

muncă va creşte în foarte
puţine zone; pozitiv este

faptul că va creşte în
industrie. Industria face

produse pentru export, de
aceea există legătură între

creşterea exporturilor şi
creşterea industriei. 



să intervină pentru a scădea tarifele. 
Dincolo de competenţa ta în afaceri,

problemele logistice nu ţi le rezolvi singur şi
decizia publică este foarte importantă. ţări mai
dezvoltate au făcut şi calcule privind impactul în
dezvoltarea locală a unei autostrăzi şi când
mergem pe Bucureşti-Piteşti, vedem cum s-au
întins centrele de logistică de-a lungul autostrăzii.
Acestea sunt exemple despre cum se poate
contribui la dezvoltarea sau la menţinerea unor
afaceri. 

Nu mai vorbim despre fiscalitate şi stabilitate,
pentru că ne-am plictisit toţi de subiectul acesta. În
mod clar fiscalitatea nu favorizează mediul de
afaceri. Se discută însă prea puţin despre
calificarea forţei de muncă. Menţinând 24 de ani
sloganul „noi avem forţă de muncă calificată şi
ieftină”, am ajuns să nu mai avem forţă de muncă
nici calificată, nici ieftină. Noi nu suntem o ţară
care să ne propunem să creştem cu forţă de muncă
ieftină, pentru că ar însemna că facem activităţi
care nu necesită calificări superioare. 

ce estimări aveţi în ceea ce priveşte
creşterea economică pentru 2013 şi evoluţia
mediului de afaceri?

Cu tot scepticismul, criticile şi reacţiile pe care
le-am avut faţă de politicile neprie tenoase cu
afacerile, este evident că fir me le care sunt făcute să
facă profit vor lupta în continuare să-l obţină. Sunt
opti mist în privinţa performanţelor individuale ale
fir melor, în ciuda semnalului scăderii veni turilor la
buget din impozitul pe profit. Este un semnal care
trebuie privit cu atenţie.

Pe de altă parte, este cert că se va căuta în
continuare, ca în 2009-2010, o eficien tizare a
afacerilor prin reducerea locurilor de muncă.
Numărul locurilor de muncă va creşte în foarte
puţine zone; pozitiv este faptul că va creşte în
industrie. Industria face produse pentru export, de
aceea există legătură între creşterea exporturilor şi
creşterea industriei. Dacă se întâmplă – ca în
trimestrul I 2009 – să cadă comanda externă, vom
avea mari probleme. şi sunt semnale care se văd în
faptul că Fordul a avut perioade de opriri, în
declaraţiile des tul de moderate ale grupului
Renault şi în situaţia industriei auto la nivel
european. 

Investiţiile în sectorul energetic-regenerabile
vor fi temperate, pentru că, în final, nu o să aibă
cine să consume această energie. Dacă ne uităm la
datele dispece ratului energetic, constatăm că
sistematic avem 1000 Megawaţi produşi zilnic
peste cât consumăm. 

Pe partea de consum, din cauza îndatorării
populaţiei, micile creşteri de venituri nu se vor
vedea în creşterea consumului, iar acest lucru este
periculos pentru perspectiva economică. Aceste
semnale vor avea nevoie de reglaje de la nivel
central, ca peste tot în lume. 

oana voinea
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2013 a fost un an dificil pentru com -
paniile energetice – cu incertitudini
şi schimbări legislative. care au fost
provocările acestui an şi ce aşteptări
aveţi în ceea ce priveşte rezultatele
e.on pentru 2013?

Domeniul energiei trece prin transfor -
mări de anvergură, piaţa este într-o perma -
nentă mişcare şi, totodată, în plin proces de
liberalizare, ceea ce ne determină să ne
adap tăm continuu, să găsim soluţii rapide şi
să avem o abordare nouă, avându-i în
centrul atenţiei pe clienţii noştri.

Pentru companiile din sectorul ener -
getic, dar nu numai, anul 2013 a fost unul
destul de dificil. Chiar dacă la nivel statistic
economia a înregistrat unele evoluţii pozi ti -
ve, semnalele venite dinspre mediul de afa -
ceri arată că dificultăţile cu care se confruntă
companiile sunt în continuare numeroase şi
departe de a fi depăşite. Creşterea numărului
insolvenţelor este doar un exemplu în acest

sens, iar o astfel de tendinţă nu are cum să
nu afecteze şi alte companii, cele cu care au
relaţii de afaceri, inclusiv cele din sectorul
energetic, care au de recuperat sume
importante de la clienţii aflaţi într-o astfel de
situaţie. un alt efect se regăseşte la nivelul
scăderii consumului de energie, în condiţiile
în care o serie de clienţi importanţi şi-au
redus activitatea sau au intrat în insolvenţă.

Pe de altă parte, inventarea de noi taxe şi
impozite sau mărirea unora deja existente
vor apăsa şi mai greu pe mediul de afaceri,
apoi pe consumator şi, în cele din urmă, vor
îngreuna suplimentar revirimentul econo -
mic.

Mai mult, introducerea lor peste noapte,
fără măcar o minimă informare a investito -
rilor, nu face altceva decât să submineze
încrederea acestora. 

Aş vrea să fie clar: problema nu este că
trebuie să plăteşti impozite, ci că vrei să ştii
la ce nivel vor ajunge taxele când faci o
investiţie pe termen lung. Mai ales că, din

câte ştiu, există obligativitatea ca orice
modificare a Codului Fiscal să fie anunţată
şi supusă dezbaterii publice cu cel puţin 6
luni înainte de intrarea în vigoare. Nu înţeleg
de ce s-a renunţat acum la această obliga -
tivitate care oferea predictibilitate investito -
rilor.

Nu este corect ca lipsa rezultatelor în
ceea ce priveşte colectarea veniturilor la
bu get din diverse surse să cadă în
responsa bilitatea contribuabililor care
susţin deja bugetul şi care vor fi sufocaţi
de taxarea su pli mentară despre care,
culmea, află din presă. Asta în condiţiile în
care, în aceeaşi manieră, a mai fost
introdusă o taxă la începutul acestui an,
taxa pe monopol natural cunoscută şi ca
„taxa Robin hood“.

Previziunile pentru acest an privind cifra
de afaceri sunt de scădere faţă de 2012, date
fiind scăderile înregistrate deja în ceea ce
priveşte cantităţile de gaze şi electricitate
comercializate. 

INTRODuCEREA IMPOzITELOR 
PESTE NOAPTE 

SuBMINEAză ÎNCREDEREA
INvESTITORILOR

interviu cu

frank Hajdinjak, 
director general e.on românia

modElE dE lEadErship

E.ON, la fel ca orice alt investitor, îşi doreşte un mediu de afaceri stabil, predictibil şi
transparent. „Problema nu este că trebuie să plăteşti impozite, ci că vrei să ştii la ce nivel

vor ajunge taxele când faci o investiţie pe termen lung”, spune Frank Hajdinjak, Director
General, E.ON România. 

În pofida condiţiilor economice dificile, E.ON va continua să investească în reabilitarea
reţelelor de distribuţie de gaze naturale şi electricitate. Pentru 2013, bugetul de investiţii a

fost menţinut la nivelul din anul precedent – circa 379 milioane de lei – sumele fiind
direcţionate cu prioritate către proiectele de modernizare a reţelelor de distribuţie. 
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ce efecte a avut reducerea schemei de
subvenţionare pentru energia regene -
rabilă asupra jucătorilor din piaţă? 

Aşa cum am mai spus-o şi cu alte ocazii,
E.ON, la fel ca orice alt investitor, îşi doreşte
un mediu de afaceri stabil, predictibil şi
transparent. Companiile din domeniu au
avertizat în numeroase rânduri asupra
efectelor negative care decurg din reducerea
schemei de sprijin. Desele schimbări ale
regulilor în timpul jocului îi îndepărtează pe
potenţialii investitori şi îi determină pe cei
deja prezenţi pe piaţa locală să-şi recon -
sidere planurile, efectul imediat nefiind altul
decât reducerea investiţiilor, cu impact
direct asupra nevoilor clienţilor şi a gradului
lor de satisfacţie.

Trebuie găsit un compromis rezonabil
între interesul autorităţilor de a strânge bani
la buget şi cel al operatorilor din domeniu.
Până la urmă, cu toţii ne dorim ca în eco -
nomie să se desfăşoare activităţi rentabile, să
fie menţinute locurile de muncă, însă trebuie
găsită o abordare echilibrată a soluţiilor
posibile, iar acest lucru este de preferat să se
întâmple la masa discuţiilor. 

clienţii e.on pot opta pentru factura
în format electronic, iar platforma
e.on myline este optimizată în mod
constant. cât de importante sunt ser -
vi ciile online pentru e.on?

Suntem convinşi de faptul că numărul
utilizatorilor de servicii online va creşte
constant, date fiind avantajele pe care aces -
tea le aduc, şi anume: rapiditate, eficienţă şi
timp câştigat.

Aceste servicii sunt tot mai des utilizate
de către clienţii noştri, fapt evidenţiat de nu -
mărul în creştere al acestora, până în pre zent
fiind înregistraţi pe platforma E.ON Myline
aproape 220.000 de clienţi, din care circa
38% au optat pentru factura elec tronică. 

care sunt direcţiile principale şi
obiec tivele urmărite în ceea ce pri -
veşte investiţiile în 2014?

Aşa cum am făcut în toţi aceşti ani de
când suntem prezenţi pe piaţa din România
şi în pofida unor condiţii economice dificile,
vom continua să investim în reabilitarea
reţelelor de distribuţie de gaze naturale şi
electricitate, acestea fiind vitale pentru
securitatea şi siguranţa energetică.

Companiile E.ON din România au in -
ves tit, în total, anul trecut, circa 379 mili -
oane de lei, în special pentru modernizarea
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi
energiei electrice. Pentru 2013, bugetul de
investiţii a fost menţinut la nivelul din anul

precedent, sumele fiind direcţionate cu
prioritate către proiectele de modernizare a
reţelelor de distribuţie. 

O altă direcţie foarte importantă este
implementarea reţelelor „Smart grid“. 
Ne-am propus să implementăm pas cu pas
proiecte de acest tip, principalele direcţii
vizate fiind „Smart Metering“ şi SCADA.

SCADA (Supervisory Control And Data
Aquisition – Monitorizare, Control şi
Achiziţii Date) este un sistem automatizat
care permite monitorizarea şi controlul în
timp real al parametrilor tehnici de funcţio -
nare ai sistemului de distribuţie. Astfel, în

cazul unor disfuncţionalităţi în alimentarea
cu energie electrică, sistemul SCADA emite
avertizări, iar dispecerii au posibilitatea de
intervenţie rapidă pentru readucerea siste -
mului de distribuţie la parametrii optimi prin
comanda de la distanţă.

La momentul de faţă au fost integrate în
acest sistem un număr de 92 de staţii de
transformare a energiei electrice, din care 48
au fost integrate total. Ne propunem ca până
în 2018 să integrăm total în SCADA un
număr de 112 staţii de transformare şi 21
parţial, printr-o investiţie totală de peste 61
de milioane de lei. 

Compania noastră este preocupată de
montarea de contoare inteligente la consu -
matori, ca parte a implementării conceptului
„smart grid”. La sfârşitul anului 2012, E.ON
Moldova Distribuţie avea deja instalate
aproximativ 14.300 contoare inteligente la
consumatorii pe care îi deserveşte.

La momentul de faţă avem în derulare,
în diverse faze, investiţii ce vizează mon -
tarea a circa 226.000 contoare până la finele
anului 2015. Dintre acestea, pentru anul în
curs a fost prevăzută montarea a aproxi -
mativ 20.000. valoarea totală a investiţiilor
bugetate pentru implementarea şi dezvolta -

rea sistemului de contorizare inteligentă este
de aproape 124 milioane lei.

Contoarele inteligente permit monito ri -
zarea consumului şi a parametrilor de func -
ţionare a reţelei în timp real şi trans miterea
automată a acestor informaţii către distribui -
tor. Clientul îşi poate gestiona mai bine con -
sumul şi implicit valoarea facturii, inclu siv
prin utilizarea unor tarife cu facturare pe
intervale orare. Totodată, erorile de facturare
cauzate de erorile de citire a contorului vor
fi eliminate. Pe de altă parte, monitorizarea
parametrilor reţelei în timp real permite
iden  ti ficarea rapidă a unor eventuale dis -
func ţionalităţi şi reducerea duratei de
intervenţie pentru remedierea acestora.

În cei 8 ani de prezenţă pe piaţa din Ro -
mânia, grupul de companii E.ON a reabilitat
şi modernizat peste 5.000 de kilometri din
reţeaua de gaze naturale şi circa 13.000 de
kilometri din reţeaua de distribuţie energie
electrică.

Investiţiile realizate de companiile
E.ON din România în toţi aceşti ani se ridică
la peste 1 miliard de euro.

e.on este prezentă în mai multe ţări.
care sunt caracteristicile pieţei din
românia, comparativ cu alte pieţe din
ue şi din regiune?

România este o piaţă importantă în
această zonă, există o cerere importantă de
energie electrică şi gaze naturale, are atât
propriile resurse dovedite şi o perspectivă
bună privind noi resurse, cât şi nevoi de
dezvoltare care pot fi transformate în
oportunităţi investiţionale. 

De asemenea, România are în conti nua -
re şansa de a deveni un jucător regional im -
por tant pe piaţa de energie, însă aceasta pre -
supune investiţii consistente, care sunt din
ce în ce mai greu de atras în contextul ac tual
al competiţiei internaţionale tot mai intense. 

campania „împreună pentru sigu -
ranţă” a redus numărul incendiilor la
locuinţe, precum şi pe cel al victi melor
cu aproape 17%. ce proiecte de
responsabilitate socială corpora tivă
mai derulaţi?

În fiecare an am susţinut numeroase
proiecte, accentul fiind pus pe iniţiativele
din domeniile educaţie, cultură, sport,
siguranţă şi sănătate.

Copiii sunt în centrul preocupărilor
noas  tre, de aceea cea mai mare parte a pro -
iec telor de CSR le sunt destinate. Prin pro -
gramul educaţional „Energie pentru viaţă”,
derulat în comunităţile locale în ultimii 6
ani, peste 130.000 de copii au învă ţat despre
energie din expertiza specialiştilor din acest

În cei 8 ani de prezenţă
pe piaţa din Ro mânia,

grupul de companii E.ON a
reabilitat şi modernizat peste

5.000 de kilometri din
reţeaua de gaze naturale şi

circa 13.000 de kilometri din
reţeaua de distribuţie

energie electrică.

modElE dE lEadErship
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domeniu. Sub aceeaşi umbrelă, proiectul
„Energie în şcolile copilăriei” a contribuit,
prin înlocuirea sistemului de iluminat clasic
cu unul economic şi ecolo gic, la moder ni -
zarea a 17 unităţi de învăţă mânt din judeţele
Suceava, Neamţ, Boto şani, Bacău, Iaşi şi
vaslui. Proiectul a fost premiat cu locul II la
categoria „Susţinerea Comunităţii” \n
Competiţia Romanian CSR Awards 2013. 

O preocupare centrală a companiilor
E.ON din România este siguranţa consu -
matorilor de gaze naturale şi energie elec -
trică. Astfel, derulăm an de an ample pro -
iecte de conştientizare şi responsabilizare a
populaţiei privind riscurile la care se expune
prin nerespectarea regulilor de siguranţă în
utilizarea diferitelor surse de energie.

Începând cu toamna anului trecut,
acţiunile s-au derulat sub egida partene ria -
tului „Împreună pentru siguranţă”, încheiat
între E.ON România şi Inspectoratul gene -
ral pentru Situaţii de urgenţă. Cele două
mari campanii de informare şi con ştien tizare
recunoscute la nivel naţional: Campania
F.O.C. – „Flăcările Omoară Copii” şi Cam -
pania R.I.S.C. – „Renunţă! Improvizaţiile
sunt catastrofale!” au contribuit la reducerea
numărului de evenimente cu consecinţe
grave şi implicit al victimelor, viaţa fiind
bunul cel mai de preţ, care trebuie protejat.

Parteneriatul dintre I.g.S.u şi E.ON
România a intrat deja în al 2-lea an şi se

dezvoltă pe două direcţii: pe de o parte prin
informarea populaţiei prin intermediul
canalelor mass-media şi comunicarea
directă, prin prezenţa în comunitate a
reprezentanţilor E.ON şi IgSu, iar pe de
altă parte, prin susţinerea activităţilor de
intervenţie ale structurilor operative din
subor dinea I.g.S.u. prin achiziţionarea şi
do narea de detectoare mobile de gaze, mo -
noxid de carbon şi fum, cu scopul de a creşte
nivelul de siguranţă al echipajelor operative.

În cadrul parteneriatului strategic cu
SMuRD, E.ON a dotat baza aeriană
SMuRD, unitatea de Primiri urgenţe -
uPu Târgu Mureş şi a oferit sprijin pentru

achiziţionarea de echipamente speciale
pentru personalul SMuRD. Cursurile pentru
formarea salvatorilor şi asistenţă medicală
de urgenţă, achiziţionarea de echipamente şi
susţinerea campaniei de promovare a ser -
viciilor medicale de urgenţă rămân do menii
în care ne vom continua colaborarea.

E.ON este susţinător al unor evenimente
culturale dintre care amintim Festivalul In ter -
naţional de muzică de cameră SoNoRo, care
se desfăşoară de 6 ani în cursul lunii no iem -
brie. Încurajăm sportul şi practicarea aces tu ia
de către copii prin implicarea familiei şi a
comunităţii, promovând spiritul de fair-play,
responsabilitatea şi respectul pentru ceilalţi. 

În viitor, E.ON are în vedere şi alte pro -
iecte care vor reflecta în continuare politica
responsabilă a grupului faţă de comunităţile
şi mediul în care îşi desfăşoară activitatea. 

Acestea sunt doar câteva exemple de
implicare, care fac dovada deschiderii şi
interesului pentru dialog, pentru comu ni -
care, pentru cunoaşterea în profunzime a co -
munităţii în care ne desfăşurăm acti vitatea, a
nevoilor clienţilor noştri şi a preocupării
grupului E.ON de a veni în sprijinul
acestora, acordând suport şi respect. Suntem
interesaţi să existe cât mai multe abordări
care să crească impactul intervenţiilor şi
care să răspundă nevoilor comunităţii.

georgeta clinca

Derulăm an de an ample
pro iecte de conştientizare şi

responsabilizare a populaţiei
privind riscurile la care se
expune prin nerespectarea

regulilor de siguranţă 
în utilizarea diferitelor surse

de energie.
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Reprezentând imaginea calitativă
a stării economiei reale, Top 100
România 2012 reflectă cu acur a -

teţe această situaţie.
Pentru exemplificare, vom prezenta

analiza comparativă a parametrilor
topului 2012 cu cei ai topului 2011 şi
2010 în tabelul 1.

Se constată că proprietatea topurilor
100 de a reprezenta calitativ starea
economiei reale se confirmă pe deplin:

Valorile prezentate în analiza com -
parativă a topurilor 100 2012/2011 sunt
supraunitare, dar semnificativ mai re -
duse decât cele rezultate din analiza
comparativă a topurilor 2011/2010, în
concordanţă calitativă cu diferenţele
între valorile indicilor de creştere a PIB
2012 faţă de 2011. Afirmaţia este vala -
bi lă la valorile cifrei de afaceri, ale ra -
te lor profitabilităţii generale, ale pro -
fitului brut, ale numărului companiilor

PARAMETRII TOPuLuI 100 ROMÂNIA
2012, ÎN uşOARă ÎMBuNăTăţIRE

FAţă DE ANuL PRECEDENT

După cum se ştie, creşterea PIB-ului României în anul 2012 a
fost de numai 0,7%, semnificativ mai redusă decât cea de 2,2% din

anul 2011.

prof. dr. cezar mereuţă
membru de onoare al consiliului

Ştiinţific al institutului de prognoză
economică al academiei române

Top 100 companii

tabelul 1. analiza comparativă a parametrilor topurilor 100 
din anii 2010, 2011 Şi 2012

volum
2012

volum
2011

indice de
volum

2012/2011

volum
2010

indice de
volum

2011/2010

Cifră de afaceri, mld. EuRO 63,73 62,62 1,02 53,25 1,18

Rata profitabilităţii generale, % 4,14 3,25 1,27 2,44 1,33

volumul profitului brut, mld. EuRO 2,64 2,04 1,29 1,30 1,57

Număr companii profitabile 72 69 1,04 66 1,05

Rata de stabilitate, % 86 88 0,98 88 1,00

Cifra de afaceri minimă a
companiilor noduri, mil. EuRO 1,79 1,73 1,03 1,52 1,14

Număr companii noduri 14233 14186 1,00 14453 0,98

Număr companii cu bilanţ înregistrat
la 15 septembrie 449420 421081 1,07 388044 1,09
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profitabile şi, foarte important, ale numă -
rului total al companiilor cu cifră de
afaceri diferită de 0.

Ca şi în anul 2011, structura proprie tăţii
arată dominaţia clară a topului 100 de către
companiile cu capital majoritar străin. Com -
paniile cu capital străin majo ritar străin
acoperă 81,73% din cifra de afaceri a to pu lui
(82,57% în anul 2011) şi 84,50% din vo lu -
mul profitului brut (86,30% în anul 2011).

Diferenţa dintre valorile ratei profita -
bilităţii generale a companiilor cu capital
majoritar de stat s-a redus faţă de celelalte
două tipuri de proprietate. Situaţia se
explică prin ieşirea din Top 100 România
2012 a celor două companii mari, per dan -
te: Oltchim SA Rm. vâlcea şi CFR Marfă.

Ca urmare a rezultatelor relativ slabe
în agricultură în anul 2012, aceasta este
reprezentată de numai 2 companii, Agro -
chirnogi ieşind din Top 100.

Sectorul de construcţii, aflându-se
practic la nivelul anului 2011, a permis
prezenţa în top a companiei Strabag.

Industria prelucrătoare a pierdut 6
companii importante faţă de anul 2011:
Nokia, Oltchim SA Rm. vâlcea, Daewoo
Mangalia, Mechel Târgovişte, Rompetrol
Petrochemicals şi Ductil Steel. În locul
acestora au intrat în Top 100 2012 numai 3
companii; Ford România, Agrana Româ -
nia şi Kronospan Sebeş, astfel că bilanţul
numărului de companii este negativ (-3).

În schimb, numărul companiilor din
comerţ a crescut de la 35 la 40, în principal
pe seama celor 3 distribuitori de medica -
mente: Farmexim SA, Fildas Trading SRL
şi Sensiblu SRL.

În tabelul 4 este prezentată semni -
ficaţia codurilor CAEN Rev. 2 ale compa -
niilor din Top 100 România.

Top 100 România 2012 cuprinde 28 de
pieţe din cele 80 de pieţe de referinţă ale
CAEN Rev 2, la nivel de diviziune. Pe cale
de consecinţă, topul cuprinde liderii celor
28 de pieţe care acoperă 88,71% din
valoarea cifrei de afaceri totală a liderilor
celor 80 de pieţe. Acest fapt confirmă că
topul 100 România concentrează cei mai
puternici lideri de piaţă din economia
românească.

tabelul 2

denumire număr
companii

rata
profitabilităţii
generale, %

volumul
profitului brut,

mil. euro

ponderea în 
cifra de afaceri a
topului 100, %

Companii cu capital majoritar de stat 16 2,90 196,64 10,64

Companii cu capital majoritar privat
românesc

12 4,37 212.38 7,63

Companii cu capital majoritar străin 72 4,28 2229,90 81,73

tabelul 3. structura sectorială a topului 

sector număr
companii

ponderea în cifra 
de afaceri a top 100

Agricultură, silvicultură, piscicultură 2 1.45

Industria extractivă 2 8.22

Industria prelucrătoare 29 27.75

Energie electrică, termică, gaze, apă şi aer condiţionat 14 12.09

Construcţii 1 0.49

Comerţ, hoteluri şi restaurante 40 41.99

Servicii de piaţă 12 8.01

tabelul 4. semnificaţia codurilor caen rev. 2 prezente în top 100 2012

nr. 
crt.

cod
caen semnificaţia codului

1 1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2 2 Silvicultură şi exploatare forestieră

3 6 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

4 10 Industria alimentară

5 11 Fabricarea băuturilor

6 12 Fabricarea produselor din tutun

7 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

8 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

9 20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

10 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

11 24 Industria metalurgică

12 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

13 27 Fabricarea echipamentelor electrice

14 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

15 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

16 31 Fabricarea de mobilă

17 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

18 41 Construcţii de clădiri

19 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

20 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

21 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

22 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

23 51 Transporturi aeriene

24 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

25 53 Activităţi de poştă şi de curier

26 61 Telecomunicaţii

27 84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

28 92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

Top 100 companii
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Top 100 companii

14 ELECTRICA FuRNIzARE SA BuCuREşTI 35

28 LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA 27

34 SAMSuNg ELECTRONICS ROMÂNIA SRL BuCuREşTI 27

56 MEgA IMAgE BuCuREşTI 23

74 ARCTIC SA găEşTI 23

52 DELPhI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL BRăTuLENI 21

77 ROChE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI 17

70 CONTINENTAL AuTOMOTIvE ROMÂNIA SRL TIMIşOARA 14

46 AuChAN ROMÂNIA SA BuCuREşTI 13

86 hEINEKEN ROMÂNIA SA BuCuREşTI 13

loc denumire număr
2012 companie locuri

cÂŞtigate

top 10 companii 
care au cÂŞtigat locuri în top

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

57 CELESTICA (ROMÂNIA) SRL BORş 25

59 S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI 23

89 BuNgE ROMÂNIA SRL Buzău 18

100 CN LOTERIA ROMÂNă SA BuCuREşTI 18

43 CARgILL AgRICuLTuRă SRL BuCuREşTI 17

55 jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA BuCuREşTI 14

62 PORSChE ROMÂNIA SRL vOLuNTARI 14

94 RADET BuCuREşTI 14

85 CN POşTA ROMÂNă SA BuCuREşTI 11

63 ARABESQuE SRL gALAţI 10

loc denumire număr
2012 companie locuri

pierdute

top 10 companii 
care au pierdut locuri în top

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19 S.N.g.N ROMgAz SA MEDIAş 39,78

75 SNTgN TRANSgAz SA MEDIAş 29,59

1 OMv PETROM SA BuCuREşTI 23,49

54 hOLzINDuSTRIE SChWEIghOFER SRL SEBEş 22,05

97 CNADNR SA BuCuREşTI 20,90

35 CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL 19,98

86 hEINEKEN ROMÂNIA SA BuCuREşTI 18,30

20 vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI 17,19

60 SILCOTuB SA zALău 16,43

18 ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI 15,89

loc denumire rata profi-
2012 companie tabilităţii

generale, %

top 10 companii 
după rata profitabilităţii generale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI -59,45

RADET BuCuREşTI -26,42

S.C.C.N.T.A.R. TAROM SA OTOPENI -22,00

P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI -20,29

FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA -19,39

ALRO SLATINA -9,05

CONTINENTAL AuTOMOTIvE SYSTEMS SRL SIBIu -8,15

CONTINENTAL AuTOMOTIvE ROMÂNIA SRL TIMIşOARA -8,00

jOhNSON CONTROLS ROMÂNIA SRL MIOvENI -7,04

SENSIBLu SRL MOgOşOAIA -5,83

denumire rata 
companie perderii,

%

top 10 companii 
după rata pierderii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI -222,668

P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI -109,430

FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA -107,873

ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI -66,798

RADET BuCuREşTI -65,187

PETROTEL-LuKOIL SA PLOIEşTI -61,590

ARCELORMITTAL gALAţI SA -51,855

S.C.C.N.T.A.R. TAROM SA OTOPENI -51,754

LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI -50,063

ALRO SLATINA -42,274

denumire volumul 
companie pierderii,

mil. euro

top 10 companii 
după volumul pierderii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 OMv PETROM SA BuCuREşTI 1028,606

19 S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş 343,096

18 ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI 146,858

20 vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI 133,379

35 CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL 106,592

7 BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA 105,178

15 gDF SuEz ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI 96,250

54 hOLzINDuSTRIE SChWEIghOFER SRL SEBEş 89,890

75 SNTgN TRANSgAz SA MEDIAş 88,177

3 AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI 77,152

loc denumire volum
2012 companie profit brut,

mil. euro

top 10 companii 
după volumul profitului brut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

loc în 
top 100 

denumire companie 2012

FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA 29

COMPLExuL ENERgETIC OLTENIA SA CRAIOvA 37

STRABAg SRL BuCuREşTI 71

RENAuLT COMMERCIAL ROuMANIE SRL BuCuREşTI 72

AgRANA ROMÂNIA SA BuCuREşTI 83

PROFI ROM FOOD SRL TIMIşOARA 87

MAIRON gALAţI SA 88

ALTEx ROMÂNIA SRL PIATRA NEAMţ 90

FARMExIM SA BuCuREşTI 91

FILDAS TRADINg SRL PITEşTI 92

SENSIBLu SRL MOgOşOAIA 95

KRONOSPAN SEBEş SA 96

CNADNR SA BuCuREşTI 97

S.C.C.N.T.A.R. TAROM SA OTOPENI 98

companii intrate 
în top

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

loc în 
top 100 

denumire companie 2012

NOKIA ROMÂNIA SRL 14

DAEWOO MANgALIA hEAvY INDuSTRIES SA 52

OLTChIM SA 60

COMPLExuL ENERgETIC TuRCENI SA 62

DFEE - ELECTRICA SA BuCuREşTI 67

COMPLExuL ENERgETIC CRAIOvA SA 78

AgRO ChIRNOgI SA 87

SNTFM CFR MARFă SA 90

WIEE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI 91

MEChEL TÂRgOvIşTE SA 92

SN A LIgNITuLuI OLTENIA SA TÂRgu jIu 95

ROMPETROL PETROChEMICALS SRL NăvODARI 96

DuCTIL STEEL SA 98

EuROPhARM hOLDINg SA BRAşOv 100

companii ieŞite
din top

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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1 1 OMv PETROM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  4378,379 1028,606 23,49 06

2 2 OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  3387,051 68,127 2,01 47

3 3 AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI ARgEş  2859,548 77,152 2,70 29

4 4 ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI CONSTANţA  2765,510 -66,798 -2,42 19

5 5 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1830,131 -33,669 -1,84 47

6 6 PETROTEL-LuKOIL SA PLOIEşTI PRAhOvA  1555,987 -61,590 -3,96 19

7 7 BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA TRADINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1481,193 105,178 7,10 46

8 8 KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuREşTI BuCuREşTI  1444,877 74,763 5,17 47

9 9 LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1353,425 -50,063 -3,70 47

10 18 RENAuLT INDuSTRIE ROuMANIE SRL MIOvENI ARgEş  1218,869 -3,821 -0,31 45

11 11 ARCELORMITTAL gALAţI SA gALAţI  1216,042 -51,855 -4,26 24

12 12 E.ON ENERgIE ROMÂNIA SA TÂRgu MuREş MuREş  1179,836 -7,315 -0,62 35

13 10 METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1129,941 21,570 1,91 46

14 49 ELECTRICA FuRNIzARE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  996,731 20,318 2,04 35

15 15 gDF SuEz ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  968,543 96,250 9,94 35

16 16 CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  962,387 33,608 3,49 47

17 21 MOL ROMÂNIA PETROLEuM PRODuCTS SRL CLuj-NAPOCA CLuj  930,828 19,755 2,12 47

18 17 ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  924,467 146,858 15,89 61

19 13 S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş SIBIu  862,429 343,096 39,78 06

20 20 vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  775,852 133,379 17,19 61

21 19 SELgROS CASh CARRY SRL BRAşOv BRAşOv  768,925 18,319 2,38 46

22 23 OMv PETROM gAS SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  728,511 63,050 8,65 46

23 29 MEDIPLuS ExIM SRL MOgOşOAIA ILFOv  706,169 16,739 2,37 46

24 25 REAL,- hYPERMARKET ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  650,510 -16,500 -2,54 47

25 28 INTERAgRO SA BuCuREşTI BuCuREşTI  630,345 52,756 8,37 01

26 27 ROMTELECOM SA BuCuREşTI** BuCuREşTI  612,388 74,691 12,20 61

27 22 CN DE TRANSPORT AL ENERgIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA ** BuCuREşTI  611,958 10,557 1,73 35

28 55 LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA** PRAhOvA  576,849 -12,910 -2,24 47

29 * FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA DOLj  556,362 -107,873 -19,39 29

30 30 jT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  555,839 1,834 0,33 46

31 33 OSCAR DOWNSTREAM SRL MăguRELE ILFOv  553,750 7,903 1,43 46

32 40 DEDEMAN SRL BACău BACău  540,972 67,010 12,39 47

33 24 P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  539,225 -109,430 -20,29 35

34 61 SAMSuNg ELECTRONICS ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  533,859 17,354 3,25 46

35 35 CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL TIMIşOARA TIMIş  533,367 106,592 19,98 22

36 31 PhILIP MORRIS TRADINg SRL OTOPENI ILFOv  512,085 5,147 1,01 46

37 * COMPLExuL ENERgETIC OLTENIA SA TÂRgu jIu gORj  501,942 39,522 7,87 35

38 38 MIChELIN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  477,294 7,857 1,65 22

39 37 ELECTROCENTRALE BuCuREşTI SA BuCuREşTI  469,898 22,983 4,89 35

40 34 ALRO SLATINA OLT  467,182 -42,274 -9,05 24

41 46 ENEL ENERgIE MuNTENIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  464,400 15,041 3,24 35

42 44 ENEL ENERgIE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  463,858 65,075 14,03 35

43 26 CARgILL AgRICuLTuRă SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  461,650 6,699 1,45 46

44 47 FARMExPERT DCI SA BuCuREşTI BuCuREşTI  460,923 22,473 4,88 46

45 39 RCS-RDS SA BuCuREşTI BuCuREşTI  459,391 20,985 4,57 61

46 59 AuChAN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  442,944 2,153 0,49 47

47 42 COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMuNICATIONS SA BuCuREşTI  435,483 9,836 2,26 61

48 51 COCA COLA hBC ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  435,238 38,466 8,84 11

49 50 REWE ROMÂNIA SRL şTEFăNEşTII DE jOS ILFOv  432,564 -1,003 -0,23 47

50 43 AuTOLIv ROMÂNIA BRAşOv BRAşOv  425,206 35,201 8,28 29

51 45 ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  424,332 -4,112 -0,97 46

52 73 DELPhI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL BRăTuLENI IAşI  414,995 29,747 7,17 29

53 56 AzOMuREş SA TÂRgu MuREş MuREş  410,533 65,008 15,84 20

54 57 hOLzINDuSTRIE SChWEIghOFER SRL SEBEş ALBA  407,706 89,890 22,05 16

55 41 jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA BuCuREşTI BuCuREşTI  406,926 2,325 0,57 12
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notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea
pentru eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb
mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat
în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar
principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind
acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine
exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă

556 79 MEgA IMAgE BuCuREşTI BuCuREşTI  394,304 13,237 3,36 47

57 32 CELESTICA (ROMÂNIA) SRL BORş BIhOR  387,914 -2,614 -0,67 26

58 54 DELPhI PACKARD ROMÂNIA SRL SÂNNICOLAu MARE TIMIş  382,223 12,108 3,17 29

59 36 S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI BuCuREşTI  374,546 -222,668 -59,45 49

60 66 SILCOTuB SA zALău SăLAj  374,046 61,460 16,43 24

61 58 SN NuCLEARELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  370,996 19,248 5,19 35

62 48 PORSChE ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  361,203 28,158 7,80 45

63 53 ARABESQuE SRL gALAţI gALAţI  350,992 11,682 3,33 46

64 69 CEz vÂNzARE SA CRAIOvA DOLj  350,206 27,451 7,84 35

65 63 TAKATA ROMÂNIA SRL ARAD ARAD  346,917 -1,444 -0,42 29

66 75 CONTINENTAL AuTOMOTIvE SYSTEMS SRL SIBIu SIBIu  342,521 -27,924 -8,15 29

67 64 PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL SLATINA OLT  341,467 16,485 4,83 22

68 70 ROMÂNIA hYPERMARChE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  328,002 7,233 2,21 47

69 65 SChAEFFLER ROMÂNIA SRL CRISTIAN BRAşOv  320,432 -4,876 -1,52 28

70 84 CONTINENTAL AuTOMOTIvE ROMÂNIA SRL TIMIşOARA TIMIş  318,829 -25,496 -8,00 29

71 * STRABAg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  315,055 7,372 2,34 41

72 * RENAuLT COMMERCIAL ROuMANIE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  312,501 8,661 2,77 45

73 68 TINMAR IND SA BuCuREşTI BuCuREşTI  311,386 7,916 2,54 35

74 97 ARCTIC SA găEşTI DÂMBOvIţA  307,962 24,398 7,92 27

75 72 SNTgN TRANSgAz SA MEDIAş SIBIu  298,022 88,177 29,59 49

76 77 POLISANO SRL SIBIu SIBIu  294,340 7,595 2,58 46

77 94 ROChE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  291,786 1,018 0,35 46

78 81 REgIA NAţIONALă A PăDuRILOR - ROMSILvA BuCuREşTI BuCuREşTI  290,991 17,241 5,92 02

79 88 jOhNSON CONTROLS ROMÂNIA SRL MIOvENI ARgEş  290,718 -20,463 -7,04 31

80 89 uRSuS BREWERIES SA BuCuREşTI BuCuREşTI  287,954 -2,318 -0,81 11

81 86 BILLA ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  284,240 1,154 0,41 47

82 76 PROCTER & gAMBLE DISTRIBuTION SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  281,594 5,431 1,93 46

83 * AgRANA ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  274,475 0,411 0,15 10

84 85 COFICAB EASTERN EuROPE SRL ARAD ARAD  273,395 20,425 7,47 27

85 74 COMPANIA NAţIONALă POşTA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  270,541 -11,683 -4,32 53

86 99 hEINEKEN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  265,032 48,501 18,30 11

87 * PROFI ROM FOOD SRL TIMIşOARA TIMIş  259,368 4,217 1,63 47

88 * MAIRON gALAţI SA gALAţI  254,917 6,326 2,48 46

89 71 BuNgE ROMÂNIA SRL Buzău Buzău  254,152 -8,614 -3,39 46

90 * ALTEx ROMÂNIA SRL PIATRA NEAMţ NEAMţ  254,091 3,372 1,33 47

91 * FARMExIM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  251,798 3,266 1,30 46

92 * FILDAS TRADINg SRL PITEşTI ARgEş  250,284 6,834 2,73 46

93 83 CNCF CFR SA BuCuREşTI BuCuREşTI  249,490 32,461 13,01 52

94 80 RADET BuCuREşTI BuCuREşTI  246,712 -65,187 -26,42 35

95 * SENSIBLu SRL MOgOşOAIA ILFOv  244,663 -14,254 -5,83 47

96 * KRONOSPAN SEBEş SA ALBA  240,890 -0,342 -0,14 16

97 * CNADNR SA BuCuREşTI BuCuREşTI  238,993 49,959 20,90 84

98 * S.C.C.N.T.A.R. TAROM SA OTOPENI ILFOv  235,265 -51,754 -22,00 51

99 93 DISTRIgAz SuD REţELE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  230,184 28,306 12,30 35

100 82 COMPANIA NAţIONALă LOTERIA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  224,869 13,796 6,13 92
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Analiza multianuală a topurilor
100 România în perioada de
criză 2008-2012 a arătat că un

număr de 58 de companii au fost
prezente în fiecare an în topurile 100
ierarhizate după cifra de afaceri.

Dinamica vânzărilor acestor com -
panii, de multe ori negativă, le-a permis
totuşi să rămână în topurile 100,

companiile în cauză constituind, în
perioada crizei 2008-2012, nucleul dur
din punct de vedere al „puterii” în
mediul de afaceri românesc. Ponderea
de circa 75% în cifra de afaceri şi în
volumul profiturilor brute ale celor 58
de companii în topurile din 2008 şi 2012
demonstrează fără echivoc afirmaţia de
mai sus.

Din punct de vedere al structurii proprietăţii, repartiţia companiilor şi ponderea
cifrei de afaceri sunt practic similare cu cele ale topului 100 România din anul 2012.

CELE MAI PuTERNICE şI INFLuENTE
COMPANII DIN TOP 100 ROMÂNIA 
ÎN PERIOADA DE CRIză 2008-2012

prof. dr. cezar mereuţă
membru de onoare al consiliului

Ştiinţific al institutului de prognoză
economică al academiei române

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012

Cea de-a 12-a ediţie a publicaţiei ROMÂNIA TOP 100 COMPANII vă prezintă, în premieră şi în
exclusivitate, un TOP AL TOPURILOR 100 ROMÂNIA în perioada crizei dintre anii 2008-2012.

Analiza realizată de prof. dr. Cezar Mereuţă pune în lumină companiile care au rezistat în Topul 100
România în fiecare an, constituind „axa puterii în criză“, şi prezintă caracteristicile ansamblului de

companii ale acestei axe. Este reprezentată repartiţia sectorial, ca şi repartiţia structurii de
proprietate din „axa puterii în criză“. Un demers semnificativ îl constituie evaluarea rezistenţei la
criză a celor 58 de companii şi prezentarea matricei gradelor de rezistenţă a companiilor din „axa
puterii în criză“. Analiza va fi structurată pe două tipuri de companii: companii profitabile atât în

anul 2008 cât şi în anul 2012 şi companii cu pierderi în anul 2008, 2012 şi în ambii ani. Nu vor lipsi
marile surprize ale Topului Topurilor 100 România 2008-2012.

2008 2012

Ponderea cifrei de afaceri a celor 58 de companii în totalul topurilor, % 74,01 74,21

Ponderea volumului profitului brut al celor 58 de companii din cel al topului 100, % 76,49 84,20

repartiţia pe structura proprietăţii a cifrei de afaceri 
a celor 58 de companii în anul 2012

structura proprietăţii
 - capital majoritar de stat

 - capital majoritar privat românesc
 - capital majoritar străin

număr
volumul cifrei

de afaceri, 
mil. euro

ponderea cifrei de
afaceri din cele 

58 de companii, %

 10 3658,49 7,74
 6 3241,62 6,85
 42 40393,64 85,41
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Repartiţia sectorială
a celor 58 de companii

demonstrează o
rezistenţă mai scăzută a

companiilor din
industria prelucrătoare

(10 din 29, adică
34,5%) faţă de cele din

comerţ (26 din 40,
adică 65%).

repartiţia sectorială a celor 58 de companii în anul 2012

număr volumul cifrei de afaceri % din cele 58 companii

Agricultură, silvicultură, piscicultură 2 921,34 1,95

Industria extractivă 2 5240,81 11,08

Industria prelucrătoare 10 9769,49 20,66

Energie electrică, termică, gaze, apă şi aer condiţionat 9 5201,23 11,00

Construcţii 0 - -

Comerţ, hoteluri şi restaurante 26 21971,32 46,45

Servicii de piaţă 9 4189,57 8,86

1 OMv PETROM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  4378,379 1028,606 4548,490 435,975 0,963 06

2 OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  3387,051 68,127 612,250 19,668 5,532 47

3 AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI ARgEş  2859,548 77,152 2075,190 70,435 1,378 29

4 ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI CONSTANţA  2765,510 -66,798 2352,900 -126,270 1,175 19

5 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1830,131 -33,669 1527,320 -57,627 1,198 47

6 BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA TRADINg SRL BuCuREşTI  1481,193 105,178 978,410 119,326 1,514 46

7 KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuREşTI BuCuREşTI  1444,877 74,763 778,070 10,450 1,857 47

8 LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1353,425 -50,063 1254,790 10,662 1,079 47

9 RENAuLT INDuSTRIE ROuMANIE SRL MIOvENI ARgEş  1218,869 -3,821 493,310 0,623 2,471 45

10 ARCELORMITTAL gALAţI SA gALAţI gALAţI  1216,042 -51,855 1947,160 205,786 0,625 24

11 E.ON ENERgIE ROMÂNIA SA TÂRgu MuREş MuREş  1179,836 -7,315 806,320 14,226 1,463 35

12 METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1129,941 21,570 1633,220 66,872 0,692 46

13 gDF SuE ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  968,543 96,250 1014,950 40,607 0,954 35

14 CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  962,387 33,608 1031,970 28,404 0,933 47

15 MOL ROMÂNIA PETROLEuM PRODuCTS SRL CLuj-NAPOCA CLuj  930,828 19,755 590,500 14,407 1,576 47

16 ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  924,467 146,858 1279,300 514,068 0,723 61

17 S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş SIBIu  862,429 343,096 890,710 231,734 0,968 06

18 vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  775,852 133,379 1187,840 359,237 0,653 61

19 SELgROS CASh CARRY SRL BRAşOv BRAşOv  768,925 18,319 858,570 46,134 0,896 46

20 MEDIPLuS ExIM SRL MOgOşOAIA ILFOv  706,169 16,739 474,800 4,377 1,487 46

21 REAL,- hYPERMARKET ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  650,510 -16,500 717,770 -55,379 0,906 47

22 INTERAgRO SA BuCuREşTI BuCuREşTI  630,345 52,756 538,240 16,738 1,171 01

23 ROMTELECOM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  612,388 74,691 844,530 9,435 0,725 61

24 "TRANSELECTRICA" SA BuCuREşTI  611,958 10,557 794,120 14,531 0,771 35

25 LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA PRAhOvA  576,849 -12,910 277,290 -16,822 2,080 47

26 jT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  555,839 1,834 437,520 16,273 1,270 46

27 OSCAR DOWNSTREAM SRL MăguRELE ILFOv  553,750 7,903 316,000 5,474 1,752 46

28 DEDEMAN SRL BACău BACău  540,972 67,010 247,200 21,774 2,188 47

29 P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  539,225 -109,430 663,520 21,774 0,813 35

30 CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL TIMIşOARA TIMIş  533,367 106,592 303,590 13,030 1,757 22

31 PhILIP MORRIS TRADINg SRL OTOPENI ILFOv  512,085 5,147 535,190 4,374 0,957 46

32 MIChELIN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  477,294 7,857 386,290 -32,320 1,236 22

33 ELECTROCENTRALE BuCuREşTI SA BuCuREşTI  469,898 22,983 587,550 -93,838 0,800 35

34 ALRO SLATINA OLT  467,182 -42,274 534,390 84,354 0,874 24

35 ENEL ENERgIE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  463,858 65,075 493,540 28,418 0,940 35

36 CARgILL AgRICuLTuRă SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  461,650 6,699 306,610 2,737 1,506 46

37 RCS-RDS SA BuCuREşTI BuCuREşTI  459,391 20,985 386,790 -38,361 1,188 61

38 AuChAN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  442,944 2,153 278,440 -6,709 1,591 47

39 COCA COLA hBC ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  435,238 38,466 550,860 77,698 0,790 11

40 REWE ROMÂNIA SRL şTEFăNEşTII DE jOS ILFOv  432,564 -1,003 341,220 10,328 1,268 47

41 ALFRED C.TOEPFER INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  424,332 -4,112 332,170 10,450 1,277 46

42 jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA BuCuREşTI BuCuREşTI  406,926 2,325 381,970 6,550 1,065 12

43 S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI BuCuREşTI  374,546 -222,668 578,830 -70,616 0,647 49
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topul celor 58 de companii cu prezenţă în fiecare 
an al perioadei 2008-2012 în top 100 romÂnia

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012
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44 SN NuCLEARELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  370,996 19,248 394,260 33,592 0,941 35

45 PORSChE ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  361,203 28,158 992,370 86,271 0,364 45

46 ARABESQuE SRL gALAţI gALAţI  350,992 11,682 473,070 -1,453 0,742 46

47 CEz vÂNzARE SA CRAIOvA DOLj  350,206 27,451 351,440 5,671 0,996 35

48 ROMÂNIA hYPERMARChE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  328,002 7,233 398,960 24,428 0,822 47

49 SChAEFFLER ROMÂNIA SRL CRISTIAN BRAşOv  320,432 -4,876 274,940 1,986 1,165 28

50 S.N.T.g.N. TRANSgAz SA MEDIAş MEDIAş SIBIu  298,022 88,177 303,960 77,428 0,980 49

51 REgIA NAţIONALă A PăDuRILOR - ROMSILvA BuCuREşTI BuCuREşTI  290,991 17,241 312,080 7,359 0,932 02

52 uRSuS BREWERIES SA BuCuREşTI BuCuREşTI  287,954 -2,318 325,550 45,844 0,885 11

53 BILLA ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  284,240 1,154 323,700 12,948 0,878 47

54 PROCTER & gAMBLE DISTRIBuTION SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  281,594 5,431 315,440 6,323 0,893 46

55 COMPANIA NAţIONALă POşTA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  270,541 -11,683 380,240 1,238 0,712 53

56 CNCF CFR SA BuCuREşTI BuCuREşTI  249,490 32,461 303,830 -212,408 0,821 52

57 RADET BuCuREşTI BuCuREşTI  246,712 -65,187 301,600 -179,109 0,818 35

58 COMPANIA NAţIONALă LOTERIA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  224,869 13,796 345,760 53,899 0,650 92

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

1 OMv PETROM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  4378,379 1028,606 4548,490 435,975 0,963 2,359 06 II

2 OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  3387,051 68,127 612,250 19,668 5,532 3,464 47 III

3 AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI ARgEş  2859,548 77,152 2075,190 70,435 1,378 1,095 29 III

4 BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA TRADINg SRL BuCuREşTI  1481,193 105,178 978,410 119,326 1,514 0,881 46 Iv

5 KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuREşTI BuCuREşTI  1444,877 74,763 778,070 10,450 1,857 7,154 47 III

6 METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1129,941 21,570 1633,220 66,872 0,692 0,323 46 I

7 gDF SuEz ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  968,543 96,250 1014,950 40,607 0,954 2,370 35 II

8 CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  962,387 33,608 1031,970 28,404 0,933 1,183 47 II

9 MOL ROMÂNIA PETROLEuM PRODuCTS SRL CLuj-NAPOCA CLuj  930,828 19,755 590,500 14,407 1,576 1,371 47 III

10 ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  924,467 146,858 1279,300 514,068 0,723 0,286 61 I

11 S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş SIBIu  862,429 343,096 890,710 231,734 0,968 1,481 6 II

12 vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  775,852 133,379 1187,840 359,237 0,653 0,371 61 I

13 SELgROS CASh CARRY SRL BRAşOv BRAşOv  768,925 18,319 858,570 46,134 0,896 0,397 46 I

14 MEDIPLuS ExIM SRL MOgOşOAIA ILFOv  706,169 16,739 474,800 4,377 1,487 3,824 46 III

15 INTERAgRO SA BuCuREşTI BuCuREşTI  630,345 52,756 538,240 16,738 1,171 3,152 01 III

16 ROMTELECOM SA BuCuREşTI BuCuREşTI  612,388 74,691 844,530 9,435 0,725 7,916 61 II

17 "TRANSELECTRICA" SA BuCuREşTI BuCuREşTI  611,958 10,557 794,120 14,531 0,771 0,727 35 I

18 jT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  555,839 1,834 437,520 16,273 1,270 0,113 46 Iv

19 OSCAR DOWNSTREAM SRL MăguRELE ILFOv  553,750 7,903 316,000 5,474 1,752 1,444 46 III

20 DEDEMAN SRL BACău BACău  540,972 67,010 247,200 21,774 2,188 3,078 47 III

21 CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL TIMIşOARA TIMIş  533,367 106,592 303,590 13,030 1,757 8,181 22 III

22 PhILIP MORRIS TRADINg SRL OTOPENI ILFOv  512,085 5,147 535,190 4,374 0,957 1,177 46 II

23 ENEL ENERgIE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  463,858 65,075 493,540 28,418 0,940 2,290 35 II

24 CARgILL AgRICuLTuRă SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  461,650 6,699 306,610 2,737 1,506 2,448 46 III

25 COCA COLA hBC ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  435,238 38,466 550,860 77,698 0,790 0,495 11 I

26 jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA BuCuREşTI BuCuREşTI  406,926 2,325 381,970 6,550 1,065 0,355 12 Iv

27 SN NuCLEARELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  370,996 19,248 394,260 33,592 0,941 0,573 35 I

28 PORSChE ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv  361,203 28,158 992,370 86,271 0,364 0,326 45 I

29 CEz vÂNzARE SA CRAIOvA DOLj  350,206 27,451 351,440 5,671 0,996 4,841 35 II

30 ROMÂNIA hYPERMARChE SA BuCuREşTI BuCuREşTI  328,002 7,233 398,960 24,428 0,822 0,296 47 I

31 S.N.T.g.N. TRANSgAz SA MEDIAş SIBIu  298,022 88,177 303,960 77,428 0,980 1,139 49 II

32 REgIA NAţIONALă A PăDuRILOR - ROMSILvA BuCuREşTI BuCuREşTI  290,991 17,241 312,080 7,359 0,932 2,343 02 II

33 BILLA ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  284,240 1,154 323,700 12,948 0,878 0,089 47 I

34 PROCTER & gAMBLE DISTRIBuTION SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  281,594 5,431 315,440 6,323 0,893 0,859 46 I

35 COMPANIA NAţIONALă LOTERIA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  224,869 13,796 345,760 53,899 0,650 0,256 92 I
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lista companiilor profitabile 
în anul 2008 Şi în anul 2012

un demers semnificativ îl constituie evaluarea rezistenţei la
criză a celor 58 de companii. Analiza va fi structurată pe două
tipuri de companii:

Companii profitabile atât în anul 2008 cât şi în anul 2012
Companii cu pierderi în anul 2008, 2012 şi în ambii ani.

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012
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în funcţie de doi parametri de analiză (indicele de volum al cifrei de afaceri Şi cel 
al volumului profitului brut 2012/2008), cele 35 de companii pot fi încadrate în 

matricea „de stare” cu 4 cadrane prezentate astfel:

valorile unitare corespund nivelurilor egale ale cifrelor de afaceri şi ale profiturilor brute în anii 2008 şi 2012

Cadranul 1 – companii cu ambii indici 2012/2008 subunitari, menţinându-şi însă calitatea de profitabilitate. Sunt companiile
profitabile, care au suportat cel mai greu perioada de criză.

Cadranul II – companii cu indicele de volum al cifrei de afaceri 2012/2008 subunitar, dar cu indicele de volum al profitului
brut 2012/2008 supraunitar. Sunt companii orientate ferm către profit.

Cadranul III – companii cu ambii indici 2012/2008 supraunitari. Sunt companiile mari câştigătoare ale perioadei de criză.

Cadranul Iv – companii cu indicele de volum al cifrei de afaceri 2012/2008 supraunitar şi indicele de volum al profitului
brut 2012/2008 subunitar. Sunt companii orientate ferm către creşterea cotei de piaţă.

3 companii

BRITISh AMERICAN TOBACCO  ROMANIA
TRADINg SRL BuCuRESTI
jT INTERNATIONAL ROMANIA  SRL BuCuRESTI
jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA
BuCuRESTI

12 companii

METRO CASh & CARRY ROMANIA SRL BuCuRESTI
ORANgE ROMANIA SA BuCuRESTI
vODAFONE ROMANIA SA BuCuRESTI
SELgROS CASh CARRY SRL BRASOv
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERgIEI
ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA BuCuRESTI
COCA COLA hBC ROMANIA SRL vOLuNTARI
SN NuCLEARELECTRICA SA BuCuRESTI
PORSChE ROMANIA SRL vOLuNTARI
ROMANIA hYPERMARChE SA BuCuRESTI
BILLA ROMANIA SRL BuCuRESTI
PROCTER & gAMBLE DISTRIBuTION SRL
BuCuRESTI
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A.
BuCuRESTI

10 companii

OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuRESTI
AuTOMOBILE DACIA S.A. MIOvENI
KAuFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA 
MOL ROMANIA PETROLEuM PRODuCTS SRL
CLuj-NAPOCA
MEDIPLuS ExIM SRL MOgOSOAIA
INTERAgRO S.A. BuCuRESTI
OSCAR DOWNSTREAM SRL MAguRELE
DEDEMAN SRL BACAu
CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL
CARgILL AgRICuLTuRA SRL BuCuRESTI

10 companii

OMv PETROM SA BuCuRESTI
gDF SuE ENERgY ROMANIA S.A. BuCuRESTI
CARREFOuR ROMANIA SA BuCuRESTI
S.N.g.N ROMgAz S.A MEDIAS
ROMTELECOM SA BuCuRESTI
PhILIP MORRIS TRADINg SRL OTOPENI
ENEL  ENERgIE  SA BuCuRESTI
CEz vANzARE SA CRAIOvA
SNTgN TRANSgAz SA MEDIAS
REgIA NATIONALA A PADuRILOR - ROMSILvA
BuCuRESTI
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indice de volum al profitului brut 2012/2008

repartiţia cifrei de afaceri Şi a volumului profitului brut corespunzătoare
încadrării companiilor în cele 4 cadrane ale matricei

cadran cifră de afaceri profitabilitate % al cifrei de afaceri
din total

% al profitabilităţii
din total

1 6497.29 444.17 21.17 15.69

2 9699.29 1779.34 31.61 62.87

3 12048.56 497.50 39.26 17.58

4 2443.96 109.34 7.96 3.86

Total 30689.10 2830.35 100.00 100.00

Se constată că 62,87%
din volumul total al
profitului brut al celor 
35 de companii este
concentrat în cadranul II
al matricei, în timp ce
39,26% din cifra de
afaceri a celor 35 de
companii este
concentrată în cadranul
III al matricei.

IV III

I II

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012



38 ¦ decembrie 2013 ¦ romÂnia top 100 companii

analiza companiilor cu pierderi din cele 58 de companii se face utilizând o structură pe trei categorii:

Din cele 6 companii, se remarcă cele 3 cu capital majoritar străin: Michelin România SA Bucureşti, RCS-RDS Bucureşti şi
Auchan România SA Bucureşti, care au realizat indici de volum ai cifrei de afaceri semnificativ supraunitari.

1 MIChELIN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  477,294 7,857 386,290 -32,320 1,236 22

2 ELECTROCENTRALE BuCuREşTI SA BuCuREşTI BuCuREşTI  469,898 22,983 587,550 -93,838 0,800 35

3 RCS-RDS SA BuCuREşTI BuCuREşTI  459,391 20,985 386,790 -38,361 1,188 61

4 AuChAN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  442,944 2,153 278,440 -6,709 1,591 47

5 ARABESQuE SRL gALAţI gALAţI  350,992 11,682 473,070 -1,453 0,742 46

6 CNCF CFR SA BuCuREşTI BuCuREşTI  249,490 32,461 303,830 -212,408 0,821 52

n
r

. c
r

t
.

d
e

n
u

m
ir

e
 c

o
m

pa
n

ie

ju
d

e
}

st
r

u
c

t
u

r
a

 p
r

o
p

r
ie

t
~

}
ii

:


- c
a

p
it

a
l

 m
a

jo
r

it
a

r
 d

e
 s

t
a

t




- c
a

p
it

a
l

 m
a

jo
r

it
a

r
 p

r
iv

a
t

 r
o

m
Â

n
e

sc





- c
a

p
it

a
l

 m
a

jo
r

it
a

r
 s

t
r

ă
in

c
if

r
a

 d
e

 a
fa

c
e

r
i 

20
12

,

m
il

. e
u

r
o

r
e

z
u

lt
a

t
u

l
 b

r
u

t
 2

01
2,

m
il

. e
u

r
o

 

c
if

r
a

 d
e

 a
fa

c
e

r
i 

20
08

,
m

il
. e

u
r

o

r
e

z
u

lt
a

t
u

l
 b

r
u

t
 2

00
8,

m
il

. e
u

r
o

in
d

ic
e

 d
e

 v
o

l
u

m
 a

l
 c

if
r

e
i

d
e

 a
fa

c
e

r
i 

20
12

/2
00

8

c
o

d
 c

a
e

n
 r

e
v

. 2

1

2

3

4

5

6

lista companiilor cu pierderi numai în anul 2008

11 LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1353,425 -50,063 1254,790 10,662 1,079 47

2 RENAuLT INDuSTRIE ROuMANIE SRL MIOvENI ARgEş  1218,869 -3,821 493,310 0,623 2,471 45

3 ARCELORMITTAL gALAţI SA gALAţI  1216,042 -51,855 1947,160 205,786 0,625 24

4 E.ON ENERgIE ROMÂNIA SA TÂRgu MuREş MuREş  1179,836 -7,315 806,320 14,226 1,463 35

5 P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI  539,225 -109,430 663,520 21,774 0,813 35

6 ALRO SLATINA OLT  467,182 -42,274 534,390 84,354 0,874 24

7 REWE ROMÂNIA SRL şTEFăNEşTII DE jOS ILFOv  432,564 -1,003 341,220 10,328 1,268 47

8 ALFRED C.TOEPFER INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  424,332 -4,112 332,170 10,450 1,277 46

9 SChAEFFLER ROMÂNIA SRL CRISTIAN BRAşOv  320,432 -4,876 274,940 1,986 1,165 28

10 uRSuS BREWERIES SA BuCuREşTI BuCuREşTI  287,954 -2,318 325,550 45,844 0,885 11

11 COMPANIA NAţIONALă POşTA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI  270,541 -11,683 380,240 1,238 0,712 53
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lista companiilor cu pierderi numai în anul 2012

reţin atenţia:

Scăderea vânzărilor asociate cu intrarea în pierdere a companiilor din industria metalurgică: Arcelor Mittal SA galaţi şi Alro
Slatina.

Trecerea pe pierdere a companiei hidroelectrica SA, aflată în insolvenţă.

Trecerea pe pierdere a unor companii cu indice de volum al cifrei de afaceri supraunitar: REWE România SRL, Alfred
Toepfer International România SRL, Schaeffler România SRL, EON Energie România SA Târgu Mureş, toate cu capital
majoritar străin.

Trecerea pe pierderi a Companiei Naţionale Poşta Română.

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012
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Din cele 6 companii, patru sunt cu capital majoritar străin şi două cu capital majoritar de stat.

reţin atenţia:

Reducerea semnificativă a pierderilor la companiile Rompetrol Rafinare SA Năvodari, Rompetrol Downstream, Real
hypermarket, Lidl Discount şi RADET Bucureşti. Companiile Rompetrol Downstream şi Lidl Discount au înregistrat indici
de volum ai cifrei de afaceri supraunitari.

Creşterea extrem de importantă, de circa 3 ori, a pierderilor companiei CFR Călători.

11 ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI CONSTANţA  2765,510 -66,798 2352,900 -126,270 1,175 19

2 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  1830,131 -33,669 1527,320 -57,627 1,198 47

3 REAL,- hYPERMARKET ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI  650,510 -16,500 717,770 -55,379 0,906 47

4 LIDL DISCOuNT SRL Nedelea PRAhOvA  576,849 -12,910 277,290 -16,822 2,080 47

5 S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI BuCuREşTI  374,546 -222,668 578,830 -70,616 0,647 49

6 RADET BuCuREşTI BuCuREşTI  246,712 -65,187 301,600 -179,109 0,818 35
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lista companiilor cu pierderi în anii 2008 Şi 2012

marile surprize ale analizei multianuale 
a topurilor 100 romÂnia în perioada 2008-2012

Demersul privind identificarea companiilor prezente în fiecare an al
perioadei 2008-2012 în topurile 100 România a oferit şi trei surprize de
proporţii:

Absenţa din cele 58 de companii a:
S.C. Oltchim SA
SNCFR Marfă
S.C. Daewoo heavy Industry Mangalia

Surpriza este cu atât mai mare cu cât cele 3 companii au fost prezente în
Top 100 România în fiecare an al perioadei 2000- 2011, fiind incluse în
nucleul de mare forţă pe termen mediu al companiilor rezidente în România.

În fiecare din aceste companii, vânzările s-au prăbuşit în anul 2012:
Cu circa 52% la S.C Oltchim Rm. vâlcea, de la 361,74 mil. EuRO în

anul 2011 la 171,78 mil. EuRO în anul 2012
Cu circa 17% la SNCFR Marfă, de la 261,38 mil. EuRO în anul 2011

la 217,77 mil. EuRO în anul 2012
Cu circa 54% la S.C. Daewoo Mangalia heavy Industry, de la 407,14

mil. EuRO în anul 2011 la 186,98 mil. EuRO în anul 2012
De reţinut este faptul că cele 3 companii au înregistrat pierderi

semnificative în fiecare an al perioadei 2008-2012.

Top 58 - pErformErii crizEi 2008-2012
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agricultură

Deşi şi-a redus în anul 2012 ponderea în
PIB-ul României, ajungând la 5,3%,
agricultura continuă să rămână un sector
extrem de important pentru creşterea
economică a ţării. Cifra de afaceri cu mu lată
a celor mai performante 50 de com pa nii a
înregistrat, comparativ cu anul 2011, o
uşoară creştere, 2963,90 faţă de 2860 mil.
euro, fiind totuşi cea mai mică dintre cifrele
de afaceri cumulate ale celor şase TOP-uri
sectoriale pe 2012. Agricultura se dovedeşte
a fi un sector profitabil pentru companiile
implicate, în TOP 50 AgRI CuLTuRă,
SILvICuLTuRă, PISCI CuL TuRă pe
anul 2012 un număr de 48 de companii fiind
profitabile. De altfel, rata profitului raportată
la cifra de afaceri a fost în anul 2012 de
5,23%, pe locul doi după cea a sectorului
INDuSTRIEI ExTRACTIvE. Rata de
stabilitate a Topului sectorial a crescut, de la

76% în anul 2011, la 84% în anul 2012,
numai 8 companii părăsind noul TOP 50.
Primele cinci companii din topul pe anul
2011, cu cifre de afaceri de peste 100
milioane de euro, se menţin în fruntea
topului şi în anul 2012, lor alăturându-se încă
două socie tăţi, şi anume: vEgETAL
TRADINg din Brăila şi TCE 3 BRAzI din
Piatra Neamţ. Cea mai mare cifră de afaceri
a fost atinsă, ca şi în anii trecuţi, de
INTERAgRO Bucureşti, peste 630 de
milioane euro, cu un profit de 52 milioane de
euro. Cea mai mare rată a profitabilităţii a
avut-o compania TCE 3 BRAzI, 20,63%, iar
cea mai mică, -14,37%, societatea
AvICOLA MIhăILEşTI. 

industrie extractivă

Comparativ cu anul 2011, rezultatele
primelor 50 de companii din sectorul
INDuSTRIEI ExTRACTIvE şI AL

ENERgIEI ELECTRICE şI TERMICE,
gAzE, APă CALDă şI AER CONDI -
ţIONAT se situează cam în jurul aceloraşi
parametri: aceeaşi cifră de afaceri, 17,3
miliarde euro, acelaşi număr de companii
profitabile, 38, dar cu o rată a stabilităţii şi un
profit brut un pic mai scăzute în 2012. Cele
50 de companii ale topului au realizat în anul
2012 cel mai bun profit brut, de 1,75 mi li ar de
euro, şi au cea mai mare rată a profi tului
raportată la cifra de afaceri, de 10,12%.
Topul este dominat de firmele din domeniul
producerii şi furnizării energiei electrice şi
termice, în număr de 37, dintre care 14 se
regăsesc şi în TOP 100/2012. Fruntaşele
topului, cu cifra de afaceri de peste 1 miliard
de euro, rămân, ca şi în anul 2011, OMv
PETROM şi E.ON ENERgIE ROMÂNIA.
Deşi OMv PETROM înregis trează în 2012
cel mai mare profit, 1028,606 milioane euro,
este surclasat la rata profita bilităţii de ROM -
gAz MEDIAş, 39,78%. hIDROELEC TRI -
CA, clasată pe locul 7 du pă cifra de afaceri în

SECTOARELE ECONOMICE 
ÎN AşTEPTARE, FăRă SALTuRI SAu
CREşTERI SEMNIFICATIvE ÎN 2012

Rezultatele globale reieşite din datele celor şase topuri sectoriale, deci ale celor mai
importante 300 de companii care susţin economia României, pe anul 2012, arată că

situaţia faţă de anul 2011 este aproape la fel, fără salturi sau creşteri semnificative. Cifra
de afaceri cumulată a primilor 50 de jucători din principalele şase domenii de activitate s-a
situat, în 2012, la acelaşi nivel cu anul 2011, şi anume la 83,1 miliarde euro. Cam la fel se
prezintă şi cifrele privind numărul de companii profitabile, 235 în anul 2012 faţă de 233 în

2011, şi rata de stabilitate, 84% în anul 2012 faţă de 81% în 2011. Un pic mai mică, în
2012, este rata profitului raportat la cifra de afaceri, 3,82% faţă de 4,1% în 2011.  

Top 50 sEcTorial
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TOP 50 sectorial, mai jos cu un loc faţă de
anul 2011, a avut în 2012 cea mai mare
pierdere dintre compa niile din TOP 50, -
109,430 milioane euro. O evoluţie interesan -
tă a avut compania ARELCO POWER, fur -
nizor de energie electrică şi de gaze naturale,
care a urcat 24 de locuri în TOP 50, de pe
locul 45 în 2011, pe locul 21 în 2012.

industrie prelucrătoare

Cei mai mari 50 de jucători din sectorul
cel mai important al economiei, ca sursă de
valoare adăugată, au cumulat în anul 2012 o
cifră de afaceri de 21,65 miliarde de euro, în
scădere faţă de anul 2011, aflându-se pe
locul doi, după sectorul de comerţ. Profitul
brut al topului a crescut faţă de anul 2011, la
0,17 miliarde euro faţă de 0,08 în anul 2011.
Numărul companiilor profitabile a fost în
anul 2012 mai mic cu două faţă de anul
2011, scăzând la 30. şi rata stabilităţii a
scăzut puţin în anul 2012, ea menţinându-se
totuşi la un nivel ridicat de 92%, pe locul
doi după sectorul de comerţ. În fruntea
topului 50, cu o cifră de afaceri de aproape
3 miliarde de euro fiecare, se află DACIA
MIOvENI şi ROMPETROL RAFINARE,
cu specificarea că prima a fost pe profit, iar
a doua pe pier dere. CONTINENTAL
AuTOMOTIvE PRO DuCTS din
Timişoara şi-a dublat practic profitul în anul
2012, ajungând la 106,592 milioane de
euro, acesta fiind şi cel mai mare profit al
topului sectorial. Cea mai mare pierdere a
înregistrat-o, cum poate era şi de aşteptat,
compania OLTChIM, peste 128 de
milioane de euro, dublu faţă de pierderea
din anul 2011 şi cu o scădere la mai mult de
jumătate a cifrei de afaceri, ceea ce a adus
la coborârea de pe locul 17 în TOP 50/2011
pe locul 46 în TOP 50/2012. Compania
FORD a făcut un salt semnificativ ajungând
pe un fruntaş loc 5, faţă de locul 43 în TOP
50 din anul 2011, prin triplarea practic a
cifrei de afaceri.

construcţii

Cifra de afaceri cumulată a celor 50 de
companii dominante din sectorul de cons -
trucţii nu a reuşit, nici în anul 2012, să depă -
şească pragul de 4 miliarde de euro, rămâ -
nând la 3,86 miliarde euro, mai mare totuşi
decât în anul 2011. 14 companii au părăsit
TOP 50/2011, lăsând locul altor 14
companii nou intrate în TOP 50/2012. un
număr suficient de mare încât să plaseze
sectorul construcţii pe ultimul loc în ceea ce
priveşte rata de stabilitate a TOP 50/2012.
Schimbări importante au avut loc în ierarhia
compa niilor, hIDROCONSTRuCţIA
pără sind locul 1 deţinut în anii trecuţi şi
clasându-se pe locul 5, din cauza unei cifre
de afaceri aproape înjumătăţită şi unui profit
cam de trei ori mai mic ca cel din anul 2011.
Primul loc este ocupat în 2012 de
STRABAg Bucureşti, cu o cifră de afaceri
de peste 315 milioane euro, mai mult decât
dublul cifrei realizate în anul 2011 şi cu o
creştere a pro fitului la 7,3 milioane euro, de
la 3,6 mili oane euro în anul 2011. Cel mai
spectaculos salt în TOP 50 l-a avut
compania de construcţii ERBAşu, care a
ajuns pe locul 11 de pe locul 37 deţinut în
anul 2011 şi s-a clasat printre cele 12
companii din fruntea topului care au o cifră
de afaceri de peste 100 milioane de euro.
Firma băcăuană SPEDI TION, deşi a coborât
de pe locul 2 în anul 2011 pe locul 6 în anul
2012, a obţinut în TOP 50 CONSTRuCţII
cel mai mare pro fit, de peste 25 de milioane
de euro. 

comerţ, Hoteluri Şi
restaurante

Pe primul loc în ierarhia Topurilor 50
sectoriale, cu o cifră de afaceri cumulată în
anul 2012 de peste 28.800 de milioane de
euro, în uşoară creştere faţă de anul 2011,
comerţul rămâne sectorul cu cele mai
remarcabile rezultate ale companiilor de

profil. De altfel, 40 din cele 50 de companii
prezente în topul sectorial sunt prezente şi
în TOP 100/2012! Ponderea în cifra de
afaceri a TOP 100/2012 a sectorului
COMERţ, hOTELuRI şI RESTAu RAN -
TE a fost de 42%, cea mai mare dintre cele
şase sectoare. Toate marile lanţuri de retail
se află printre cele 50 de companii
dominante ale secto rului, dintre ele, pe
primul loc după cifra de afaceri clasându-se
KAuFLAND, locul 4 în top, cu un profit
care îl situează pe locul doi, de peste 74
milioane de euro. Primul loc, după mări -
mea profitului, este deţinut de BRITISh
AMERICAN TOBACCO, cu peste 105
milioane euro, ceea ce arată că tutunul încă
se vinde foarte bine în România. un salt
frumos a făcut LIDL, de pe locul 24 în anul
2011 pe locul 14 în 2012. 

servicii de piaţă

În sectorul SERvICII DE PIAţă, cei
mai importanţi 50 de jucători au cumulat
afaceri de 8.557,17 milioane de euro, 37 de
companii fiind profitabile şi alte 13
înregistrând pierderi. Rata profitului raportat
la cifra de afaceri pe acest sector este de
2,79%, aceeaşi ca în anul 2011. Primele 12
companii se regăsesc şi în TOP100/2012.
Cele mai mari cifre de afaceri le au cele două
companii de telefonie, ORANgE şi
vODAFONE, 924 şi respectiv 775 milioane
de euro. Ele se situează pe primele două
locuri şi la profit, cu peste 100 milioane de
euro fiecare. Cea mai mare rată a
profitabilităţii, 29,59%, aparţine societăţii
TRANSgAz din Mediaş. zece companii au
părăsit în 2012 topul 50, rata de stabilitate a
topului fiind de 80%. Dintre cele ieşite din
top am menţiona companiile: ROMSYS,
INTRAROM, SIvECO, MCCANN-ERIC -
KSON, MEDIA INvESTMENT, ANTENA
Tv gROuP. Printre cele nou intrate se află:
CNANDR, uTI gRuP, TEAMNET. 

georgeta clinca

sector
cifra de
afaceri
2012 

mld euro

cifra de
afaceri
2011 

mld euro

profitul
brut al
topului

2012 
mld euro

profitul
brut al
topului

2011 
mld euro

rata
profitului
raportat 

la cifra de
afaceri
2012 %

rata
profitabili-

tăţii
generale
2011 %

număr 
de

companii
profitabile

2012

număr 
de

companii
profitabile

2011

rata de
stabili-

tate
2012 
%

rata 
de

stabili-
tate
2011 
%

Agricultură, silvicultură, piscicultură 2.96 2.86 0.15 0.12 5.23 4.44 48 48 84 76

Industrie extractivă şi a energiei
electrice şi termice, gaze apă caldă
şi aer condiţionat

17.31 17.3 1.75 1.86 10.12 10.75 38 38 82 86

Industrie prelucrătoare 21.65 23.3 0.17 0.08 0.79 0.38 30 32 92 94

Construcţii 3.86 3.67 0.08 0.17 2.17 4.7 43 40 72 74

Comerţ, hoteluri şi restaurante 28.8 27.36 0.53 0.42 1.86 1.55 39 39 94 84

Servicii de piaţă 8.55 8.62 0.24 0.23 2.79 2.79 37 36 80 72

Total 83.13 83.11 2.92 2.88 3.82 4.1 235 233 84 81

Top 50 sEcTorial
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în 2012, pe primul loc la număr de companii profitabile Şi la rata stabilităţii 

INTERAgRO SA BuCuREşTI BuCuREşTI 630,345 52,756 8,37 01

REgIA NAţIONALă A PăDuRILOR - ROMSILvA BuCuREşTI BuCuREşTI 290,991 17,241 5,92 02

INTERAgRO SRL zIMNICEA TELEORMAN 191,022 1,718 0,90 01

SMIThFIELD FERME SRL TIMIşOARA TIMIş 156,553 20,081 12,83 01

AgRO ChIRNOgI SA ChIRNOgI CăLăRAşI 147,531 0,727 0,49 01

vEgETAL TRADINg SRL BRăILA BRăILA 112,946 3,768 3,34 01

TCE 3 BRAzI SRL PIATRA NEAMţ NEAMţ 103,497 21,350 20,63 01

TRANSAvIA SA OIEjDEA ALBA 95,805 8,910 9,30 01

AvICOLA CREvEDIA SA CREvEDIA DÂMBOvIţA 86,068 0,419 0,49 01

TOTALAgRO SRL POşTA CÂLNAu ÎN INSOLvENţă Buzău 63,072 0,097 0,15 01

COMCEREAL SA vASLuI vASLuI 61,438 1,072 1,75 01

AgRISOL INTERNAţIONAL RO SRL BOLDEşTI-SCăENI PRAhOvA 53,861 2,918 5,42 01

AvICOLA MIhăILEşTI SRL DRăgăNESCu gIuRgIu 50,590 -7,268 -14,37 01

NuTRICOM SA OLTENIţA CăLăRAşI 43,786 1,311 2,99 01

PIONEER hI-BRED SEEDS AgRO SRL SINDRILIţA ILFOv 43,327 4,319 9,97 01

AgROIND CAuACEu SA CAuACEu BIhOR 39,958 1,068 2,67 01

PROMAT COMIMPEx SRL TăşNAD SATu MARE 39,885 3,466 8,69 01

AgROEST SA BALTA ALBă Buzău 38,307 0,115 0,30 01

AvICARvIL SRL FRÂNCEşTI vÂLCEA 35,342 0,855 2,42 01

gALLI gALLO SRL CODLEA BRAşOv 34,382 0,075 0,22 01

PAjO hOLDINg SRL CIREşANu PRAhOvA 30,083 0,824 2,74 01

PLANTAgRO COM SRL vASLuI vASLuI 28,691 1,440 5,02 01

AgROgLOBAL SA Buzău Buzău 27,973 0,261 0,93 01

AgROSuD SA RuşEţu Buzău 27,718 0,099 0,36 01

vIS AgRI SRL gLODEANu-SILIşTEA Buzău 27,358 2,407 8,80 01

COMCEREAL SA FOCşANI vRANCEA 26,902 0,991 3,68 01

AvICOLA BRAşOv SA BRAşOv 26,440 0,140 0,53 01

AvICOLA Buzău SA Buzău 26,067 0,468 1,80 01

AvICOLA FOCşANI SA vRANCEA 25,202 0,052 0,21 01

AvICOLA CăLăRAşI SA CăLăRAşI 23,192 -2,096 -9,04 01

AgRIMON SRL OPRIşENEşTI BRăILA 23,117 0,023 0,10 01

MARSAT SA ROMAN NEAMţ 23,011 1,630 7,08 01

jIDvEI SRL FILIALA ALBA jIDvEI ALBA 22,606 2,513 11,12 01

gEMARCO INDuSTRY SRL MuRFATLAR Buzău 21,609 0,087 0,40 01

COMCEREAL SA BOTOşANI BOTOşANI 21,565 0,929 4,31 01

ROM TRADINg COMPANY SRL IAşI IAşI 21,473 0,636 2,96 01

uNIgRAINS TRADINg CONSTANţA CONSTANţA 20,603 0,476 2,31 01

FERMA NR. 1 BIvOLARI SRL IAşI 19,502 0,113 0,58 01

SOC.AgRICOLA COMBINAT AgROINDuSTRIAL CuRTICI ARAD 18,414 2,668 14,49 01

LA TARARO SRL CREvEDIA DÂMBOvIţA 17,974 0,779 4,33 01

vINCON vRANCEA SA FOCşANI vRANCEA 17,343 1,193 6,88 01

FRASINuL SRL ANIEş BISTRIţA-NăSăuD 17,161 0,308 1,79 02

INTERAgROALIMENT SRL FILIPEşTI BACău 17,104 0,593 3,46 01

LTA MONDIAL SRL CONSTANţA CONSTANţA 17,000 0,147 0,86 01

AgRICuLTORuL SRL BÂRSăNEşTI BACău 16,827 0,076 0,45 01

EuROCONSuLTINg TRANS SRL CRAIOvA ARAD 16,638 0,019 0,12 01

AgRINATuRA SA NANOv TELEORMAN 16,577 0,619 3,73 01

SuINTEST SRL gALAţI gALAţI 15,994 0,274 1,71 01

AvICOLA găEşTI SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 15,800 0,331 2,09 01

FILEOMERA FăgăRAş BRAşOv 15,334 1,997 13,02 01

notă metodologică 
Sursa: Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele
erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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cel mai mare profit brut al topurilor 50 sectoriale pe 2012, de 1.751 milioane de euro 

OMv PETROM SA BuCuREşTI BuCuREşTI 4378,379 1028,606 23,49 06

E.ON ENERgIE ROMÂNIA SA TÂRgu MuREş MuRES 1179,836 -7,315 -0,62 35

ELECTRICA FuRNIzARE SA BuCuREşTI BuCuREşTI 996,731 20,318 2,04 35

gDF SuE ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 968,543 96,250 9,94 35

S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş SIBIu 862,429 343,096 39,78 06

"TRANSELECTRICA" SA BuCuREşTI** BuCuREşTI 611,958 10,557 1,73 35

P.E.E.h. hIDROELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 539,225 -109,430 -20,29 35

COMPLExuL ENERgETIC OLTENIA SA TÂRgu jIu gORj 501,942 39,522 7,87 35

ELECTROCENTRALE BuCuREşTI SA BuCuREşTI 469,898 22,983 4,89 35

ENEL ENERgIE MuNTENIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 464,400 15,041 3,24 35

ENEL ENERgIE SA BuCuREşTI BuCuREşTI 463,858 65,075 14,03 35

SN NuCLEARELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 370,996 19,248 5,19 35

CEz vÂNzARE SA CRAIOvA DOLj 350,206 27,451 7,84 35

TINMAR IND SA BuCuREşTI BuCuREşTI 311,386 7,916 2,54 35

RADET BuCuREşTI BuCuREşTI 246,712 -65,187 -26,42 35

DISTRIgAz SuD REţELE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 230,184 28,306 12,30 35

ENEL DISTRIBuţIE MuNTENIA BuCuREşTI BuCuREşTI 195,212 52,867 27,08 35

CEz DISTRIBuţIE SA CRAIOvA DOLj 186,210 23,926 12,85 35

ALPIQ ROMENERgIE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 184,447 6,871 3,73 35

gRuP SERvICII PETROLIERE CONSTANţA CONSTANţA 182,459 32,369 17,74 09

ARELCO POWER SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 178,349 2,631 1,48 35

ALPIQ ROMINDuSTRIES SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 172,724 0,409 0,24 35

E.ON gAz DISTRIBuţIE SA TÂRgu MuREş MuREş 167,048 18,831 11,27 35

REMAT SA CăLăRAşI CăLăRAşI 164,762 1,997 1,21 38

TRANSENERgO COM SA BuCuREşTI BuCuREşTI 162,157 2,828 1,74 35

FDEE ELECTRICA DISTRIBuţIE MuNTENIA NORD SA PLOIEşTI PRAhOvA 161,624 23,867 14,77 35

APA NOvA BuCuREşTI SA BuCuREşTI 149,666 31,771 21,23 36

E.ON MOLDOvA DISTRIBuţIE SA IAşI IAşI 149,373 19,483 13,04 35

ENERgY hOLDNg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 144,272 -35,097 -24,33 35

FDEE ELECTRICA DISTRIBuţIE TRANSILvANIA SuD SA BRAşOv BRAşOv 142,019 12,988 9,15 35

SC ENEL DISTRIBuţIE BANAT SA TIMIşOARA TIMIş 135,360 45,454 33,58 35

REMAThOLDINg CO SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 135,289 1,548 1,14 38

FDEE ELECTRICA DISTRIBuţIE TRANSILvANIA NORD SA CLuj-NAPOCA CLuj 128,170 14,892 11,62 35

AxPO ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 123,454 2,543 2,06 35

SILNEF Mg SRL BRAşOv BRAşOv 123,450 0,217 0,18 38

REPOWER FuRNIzARE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 114,441 -2,689 -2,35 35

ENEL TRADE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 107,819 -0,001 0,00 35

ENEL DISTRIBuţIE DOBROgEA SA CONSTANţA CONSTANţA 107,790 24,887 23,09 35

INTERgAz-EST SRL BuCuREşTI ILFOv 105,800 9,547 9,02 35

COMPANIA NAţIONALă A huILEI SA PETROşANI huNEDOARA 101,037 -37,584 -37,20 5

CONEF gAz SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 99,436 1,019 1,02 35

REMAT Mg SA ARAD ARAD 92,787 0,270 0,29 38

ROMRECYCLINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 88,465 -4,708 -5,32 38

ENERgY FINANCINg TEAM ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 85,015 1,318 1,55 35

EDISON TRADINg SPA MILANO SuCuRSALA BuCuREşTI BuCuREşTI 84,698 -0,148 -0,17 35

ANghEL Ng SRL gALAţI gALAţI 82,270 0,043 0,05 38

CET gOvORA SA RÂMNICu vÂLCEA vÂLCEA 79,318 -41,918 -52,85 35

gEN-I BuChAREST-ELECTRICITY TRADINg AND SALES SA BuCuREşTI BuCuREşTI 79,294 0,392 0,49 35

hAMMERER ALuMINIuM INDuSTRIES SANTANA SRL ARAD 75,962 -0,086 -0,11 38

REMATINvEST SRL CLuj-NAPOCA CLuj 75,162 -2,000 -2,66 38

notă metodologică 
Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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automobile dacia Şi rompetrol rafinare conduc în topul sectorial, 
cu o cifră de afaceri cumulată de 5,6 miliarde de euro

AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI ARgEş 2859,548 77,152 2,70 29

ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI CONSTANţA 2765,510 -66,798 -2,42 19

PETROTEL-LuKOIL SA PLOIEşTI PRAhOvA 1555,987 -61,590 -3,96 19

ARCELORMITTAL gALAţI SA gALAţI 1216,042 -51,855 -4,26 24

FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA DOLj 556,362 -107,873 -19,39 29

CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL TIMIşOARA TIMIş 533,367 106,592 19,98 22

MIChELIN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 477,294 7,857 1,65 22

ALRO SLATINA OLT 467,182 -42,274 -9,05 24

COCA COLA hBC ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv 435,238 38,466 8,84 11

AuTOLIv ROMÂNIA BRAşOv BRAşOv 425,206 35,201 8,28 29

DELPhI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL BR~TuLENI IAşI 414,995 29,747 7,17 29

AzOMuREş SA TÂRgu MuREş MuREş 410,533 65,008 15,84 20

hOLzINDuSTRIE SChWEIghOFER SRL SEBEş ALBA 407,706 89,890 22,05 16

jT INTERNATIONAL MANuFACTuRINg SA BuCuREşTI BuCuREşTI 406,926 2,325 0,57 12

CELESTICA (ROMÂNIA) SRL BORş BIhOR 387,914 -2,614 -0,67 26

DELPhI PACKARD ROMÂNIA SRL SÂNNICOLAu MARE TIMIş 382,223 12,108 3,17 29

SILCOTuB SA zALău SăLAj 374,046 61,460 16,43 24

TAKATA ROMÂNIA SRL ARAD ARAD 346,917 -1,444 -0,42 29

CONTINENTAL AuTOMOTIvE SYSTEMS SRL SIBIu SIBIu 342,521 -27,924 -8,15 29

PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL SLATINA OLT 341,467 16,485 4,83 22

SChAEFFLER ROMÂNIA SRL CRISTIAN BRAşOv 320,432 -4,876 -1,52 28

CONTINENTAL AuTOMOTIvE ROMÂNIA SRL TIMIşOARA TIMIş 318,829 -25,496 -8,00 29

ARCTIC SA găEşTI DÂMBOvIţA 307,962 24,398 7,92 27

jOhNSON CONTROLS ROMÂNIA SRL MIOvENI ARgEş 290,718 -20,463 -7,04 31

uRSuS BREWERIES SA BuCuREşTI BuCuREşTI 287,954 -2,318 -0,81 11

AgRANA ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 274,475 0,411 0,15 10

COFICAB EASTERN EuROPE SRL ARAD ARAD 273,395 20,425 7,47 27

hEINEKEN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 265,032 48,501 18,30 11

KRONOSPAN SEBEş SA ALBA 240,890 -0,342 -0,14 16

ExPuR SA SLOBOzIA IALOMIţA 223,030 4,842 2,17 10

COS TÂRgOvIşTE SA** DAMBOvIţA 214,594 -23,358 -10,88 24

hOLCIM ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 212,915 -4,791 -2,25 23

TMK-ARTROM SA SLATINA OLT 204,236 11,428 5,60 24

CAMERON ROMÂNIA SRL CÂMPINA PRAhOvA 200,772 44,034 21,93 28

SEWS ROMÂNIA SRL DEvA huNEDOARA 200,729 -5,174 -2,58 25

TRW AuTOMOTIvE SAFETY SYSTEM SRL TIMIşOARA TIMIş 198,914 2,426 1,22 29

EggER ROMÂNIA SRL RăDăuţI SuCEAvA 195,189 17,779 9,11 16

ROMPETROL PETROChEMICALS SRL NăvODARI CONSTANţA 191,914 -14,090 -7,34 20

LAFARgE CIMENT (ROMÂNIA) SA BuCuREşTI BuCuREşTI 191,624 44,991 23,48 23

DAEWOO MANgALIA hEAvY INDuSTRIES SA MANgALIA CONSTANţA 186,979 -49,816 -26,64 30

EATON ELECTRO PRODuCţIE SRL SÂRBI MARAMuRE{ 186,585 9,216 4,94 27

ARCELORMITTAL TuBuLAR PRODuCTS ROMAN SA ROMAN NEAMţ 185,461 6,076 3,28 24

TMK-REşIţA SA CARAş-SEvERIN 182,592 9,182 5,03 24

CARPATCEMENT hOLDINg SA BuCuREşTI BuCuREşTI 181,316 41,295 22,78 23

DuCTIL STEEL SA Buzău Buzău 174,291 -37,694 -21,63 24

OLTChIM SA RÂMNICu vÂLCEA vÂLCEA 171,778 -128,292 -74,68 20

LEONI WIRINg SYSTEMS RO SRL BISTRIţA BISTRIţA-NăSăuD 171,234 1,677 0,98 29

SMIThFIELD PROD SRL TIMIşOARA TIMIş 167,168 3,423 2,05 10

YAzAKI ROMÂNIA SRL PLOIEşTI PRAhOvA 166,789 4,239 2,54 29

hELLA ROMÂNIA SRL ghIRODA TIMIş 162,320 12,396 7,64 29

notă metodologică 
Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit / pierderea s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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40 din cele 50 de companii prezente în topul sectorial sunt prezente Şi în top 100/2012

OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 3387,051 68,127 2,01 47

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BuCuREşTI 1830,131 -33,669 -1,84 47

BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA TRADINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1481,193 105,178 7,10 46

KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuREşTI BuCuREşTI 1444,877 74,763 5,17 47

LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1353,425 -50,063 -3,70 47

RENAuLT INDuSTRIE ROuMANIE SRL MIOvENI ARgEş 1218,869 -3,821 -0,31 45

METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1129,941 21,570 1,91 46

CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 962,387 33,608 3,49 47

MOL ROMÂNIA PETROLEuM PRODuCTS SRL CLuj-NAPOCA CLuj 930,828 19,755 2,12 47

SELgROS CASh CARRY SRL BRAşOv BRAşOv 768,925 18,319 2,38 46

OMv PETROM gAS SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 728,511 63,050 8,65 46

MEDIPLuS ExIM SRL MOgOşOAIA ILFOv 706,169 16,739 2,37 46

REAL,- hYPERMARKET ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 650,510 -16,500 -2,54 47

LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA** PRAhOvA 576,849 -12,910 -2,24 47

jT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 555,839 1,834 0,33 46

OSCAR DOWNSTREAM SRL MăguRELE ILFOv 553,750 7,903 1,43 46

DEDEMAN SRL BACău BACău 540,972 67,010 12,39 47

SAMSuNg ELECTRONICS ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 533,859 17,354 3,25 46

PhILIP MORRIS TRADINg SRL OTOPENI ILFOv 512,085 5,147 1,01 46

CARgILL AgRICuLTuRă SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 461,650 6,699 1,45 46

FARMExPERT DCI SA BuCuREşTI BuCuREşTI 460,923 22,473 4,88 46

AuChAN ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 442,944 2,153 0,49 47

REWE ROMÂNIA SRL STEFăNEşTII DE jOS ILFOv 432,564 -1,003 -0,23 47

ALFRED C.TOEPFER INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 424,332 -4,112 -0,97 46

MEgA IMAgE BuCuREşTI BuCuREşTI 394,304 13,237 3,36 47

PORSChE ROMÂNIA SRL vOLuNTARI ILFOv 361,203 28,158 7,80 45

ARABESQuE SRL gALAţI gALAţI 350,992 11,682 3,33 46

ROMÂNIA hYPERMARChE SA BuCuREşTI BuCuREşTI 328,002 7,233 2,21 47

RENAuLT COMMERCIAL ROuMANIE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 312,501 8,661 2,77 45

POLISANO SRL SIBIu SIBIu 294,340 7,595 2,58 46

ROChE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 291,786 1,018 0,35 46

BILLA ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 284,240 1,154 0,41 47

PROCTER & gAMBLE DISTRIBuTION SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 281,594 5,431 1,93 46

PROFI ROM FOOD SRL TIMIşOARA TIMIş 259,368 4,217 1,63 47

MAIRON gALAţI SA gALAţI 254,917 6,326 2,48 46

BuNgE ROMÂNIA SRL Buzău Buzău 254,152 -8,614 -3,39 46

ALTEx ROMÂNIA SRL PIATRA NEAMţ NEAMţ 254,091 3,372 1,33 47

FARMExIM SA BuCuREşTI BuCuREşTI 251,798 3,266 1,30 46

FILDAS TRADINg SRL PITEşTI ARgEş 250,284 6,834 2,73 46

SENSIBLu SRL MOgO{OAIA ILFOv 244,663 -14,254 -5,83 47

SANOFI AvENTIS ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 213,862 12,687 5,93 46

MEChEL SERvICE ROMÂNIA BuCuREşTI BuCuREşTI 208,570 -3,992 -1,91 46

WIEE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 206,955 12,586 6,08 46

NETWORK ONE DISTRIBuTION SRL PLOIEşTI BuCuREşTI 205,881 1,943 0,94 46

EuROPhARM hOLDINg SA BRAşOv BRAşOv 205,456 0,669 0,33 46

ROMPETROL gAS SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 204,892 0,292 0,14 46

AgRICOvER SRL vOLuNTARI ILFOv 204,296 1,891 0,93 46

TRANSILvANIA gENERAL IMPORT-ExPORT SRL ORADEA** BIhOR 202,098 NA NA 46

AMEROPA gRAINS SA CONSTANţA CONSTANţA 198,468 0,681 0,34 46

uNICOM hOLDINg SA vOLuNTARI ILFOv 192,903 -5,197 -2,69 46

notă metodologică 
Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit / pierderea s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă / NA – lipsă date
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cele mai mari profituri, care depăŞesc 100 milioane de euro, le au cele două companii 
de telefonie mobilă, orange Şi vodafone

ORANgE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 924,467 146,858 15,89 61

vODAFONE ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 775,852 133,379 17,19 61

ROMTELECOM SA BuCuREşTI** BuCuREşTI 612,388 74,691 12,20 61

RCS-RDS SA BuCuREşTI BuCuREşTI 459,391 20,985 4,57 61

COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMuNICATIONS SA BuCuREşTI BuCuREşTI 435,483 9,836 2,26 61

S.N.T.F.C. CFR CăLăTORI SA BuCuREşTI BuCuREşTI 374,546 -222,668 -59,45 49

SNTgN TRANSgAz SA MEDIAş SIBIu 298,022 88,177 29,59 49

COMPANIA NAţIONALă POşTA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI 270,541 -11,683 -4,32 53

CNCF CFR SA BuCuREşTI BuCuREşTI 249,490 32,461 13,01 52

CNADNR SA BuCuREşTI BuCuREşTI 238,993 49,959 20,90 84

S.C.C.N.T.A.R. TAROM SA OTOPENI ILFOv 235,265 -51,754 -22,00 51

COMPANIA NAţIONALă LOTERIA ROMÂNă SA BuCuREşTI BuCuREşTI 224,869 13,796 6,13 92

SNTFM CFR MARFă SA BuCuREşTI BuCuREşTI 217,774 -90,908 -41,74 49

gRuP FEROvIAR ROMÂN SA BuCuREşTI BuCuREşTI 182,604 8,906 4,88 49

ROMATSA RA BuCuREşTI BuCuREşTI 158,691 8,461 5,33 52

REgIA AuTONOMă DE TRANSPORT BuCuREşTI BuCuREşTI 156,792 0,150 0,10 49

DFEE - ELECTRICA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 146,627 4,132 2,82 70

RENAuLT TEChNOLOgIE ROuMANIE SRL vOLuNTARI ILFOv 130,870 4,656 3,56 71

SOCIETATEA ROMÂNă DE TELEvIzIuNE BuCuREşTI BuCuREşTI 124,868 -32,953 -26,39 60

COMPANIA NAţIONALă AEROPORTuRI BuCuREşTI SA OTOPENI ILFOv 124,668 15,242 12,23 52

METROREx SA BuCuREşTI BuCuREşTI 120,567 -9,493 -7,87 49

AQuILA PART PROD COM SRL PLOIEşTI PRAhOvA 118,245 1,083 0,92 49

PRO Tv SA BuCuREşTI BuCuREşTI 106,996 -25,636 -23,96 60

ORACLE ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 105,175 -3,331 -3,17 62

uPC ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 99,147 -51,522 -51,97 61

SOCIETATEA ROMÂNă DE RADIODIFuzIuNE BuCuREşTI BuCuREşTI 90,263 0,014 0,02 60

FOSTER WhEELER ITALIANA SRL CORSICO SuCuRSALA PLOIEşTI PRAhOvA 83,540 5,050 6,04 71

IBM ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 82,669 13,624 16,48 62

SChENKER ROMTRANS SA BuCuREşTI BuCuREşTI 81,737 4,418 5,41 52

SChLuMBERgER LOgELCO INC PANAMA SuC. BuCuREşTI BuCuREşTI 76,312 -3,299 -4,32 71

CONPET SA PLOIEşTI PRAhOvA 75,083 8,950 11,92 49

SN RADIOCOMuNICAţII SA BuCuREşTI BuCuREşTI 74,090 -2,000 -2,70 61

gENERAL ELECTRIC INT. INC. WILMINgTON SuCuRSALA ROMÂNIA BuCuREşTI 73,371 8,348 11,38 71

PROSPEC}IuNI SA BuCuREşTI BuCuREşTI 70,547 5,060 7,17 71

EMERSON SRL CLuj-NAPOCA CLuj 69,530 10,841 15,59 71

gLOBAL E-BuSINESS OPERATIONS CENTRE SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 69,209 7,015 10,14 70

gENPACT ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 67,940 9,419 13,86 82

TRANS BITuM SRL IP SăLAj 67,803 1,399 2,06 49

T.T.S. TRANSPORT TRADE SERvICES SA BuCuREşTI BuCuREşTI 67,507 4,304 6,38 52

uTI gRuP SA BuCuREşTI BuCuREşTI 66,154 9,909 14,98 71

ATLASSIB SRL SIBIu SIBIu 58,517 1,113 1,90 79

ALCATEL LuCENT ROMÂNIA SRL TIMIşOARA TIMIş 57,259 9,328 16,29 61

C.N. ADMINISTRA}IA PORTuRILOR MARITIME SA CONSTANţA CONSTANţA 55,725 10,524 18,89 52

CARPATAIR SA ghIRODA TIMIş 55,166 -8,170 -14,81 51

WABERER'S ROMÂNIA SA MIERCuREA CIuC hARghITA 54,737 2,282 4,17 49

FAN COuRIER ExPRESS SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 54,247 11,485 21,17 53

REgISTRuL AuTO ROMÂN RA BuCuREşTI BuCuREşTI 54,181 14,767 27,26 71

C.N.F.R. NAvROM SA gALAţI gALAţI 53,762 0,308 0,57 50

TEAMNET INTERNATIONAL SA PLOIEşTI PRAhOvA 52,885 4,072 7,70 62

DuMAgAS TRANSPORT SA BRANIşTE DOLj 52,600 -2,521 -4,79 49

notă metodologică 
Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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multe scHimbări în ierarHia topului Şi cea mai scăzută rată a stabilităţii 

STRABAg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 315,055 7,372 2,34 41

STRACO gRuP SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 195,816 0,728 0,37 42

STRABAg Ag AuSTRIA SuCuRSALA BuCuREşTI ROMÂNIA BuCuREşTI 176,033 3,672 2,09 41

ASTALDI SPA ITALIA SuCuRSALA ROMÂNIA BuCuREşTI BuCuREşTI 140,842 -27,039 -19,20 41

hIDROCONSTRuCţIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 139,936 5,177 3,70 42

SPEDITION uMB SRL BACău BACău 138,412 25,158 18,18 42

TEhNOLOgICA RADION SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 125,676 1,458 1,16 42

TEhNOSTRADE SRL BACău BACău 123,375 19,552 15,85 42

METKA BRAzI SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 113,246 4,743 4,19 42

DELTA A.C.M. 93 SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 112,793 4,130 3,66 42

CONSTRuCţII ERBAşu SA BuCuREşTI BuCuREşTI 103,192 8,022 7,77 41

EuRO CONSTRuCT TRADINg 98 SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 102,985 9,065 8,80 42

ENERgOMONTAj SA BuCuREşTI BuCuREşTI 91,216 1,187 1,30 43

ENERgOBIT SA CLuj-NAPOCA CLuj 89,729 14,179 15,80 43

MAx BOEgL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 87,045 2,150 2,47 42

FILIALA DE ÎNTREţ. şI SERv. ENERg. ELECTRICA SERv BuCuREşTI BuCuREşTI 86,259 1,623 1,88 42

vEgA93 gALAţI gALAţI 79,171 0,297 0,38 41

ROMELECTRO SA BuCuREşTI BuCuREşTI 77,709 3,033 3,90 42

BOg ART SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 76,081 0,603 0,79 41

ALPINE BAu gMBh AuSTRIA SuCuRSALA MOgOSOAIA ILFOv 71,120 -23,821 -33,49 42

FCC CONSTRuCCION SA BARCELONA SuCuRSALA BuCuREşTI BuCuREşTI 70,791 -0,190 -0,27 42

IMPREgILO SPA MILANO SuCuRSALA SIBIu SIBIu 65,396 -3,768 -5,76 42

ELCOMEx IEA SA CERNAvODă CONSTANţA 65,181 5,663 8,69 43

vIAROM CONSTRuCT SA BuCuREşTI BuCuREşTI 61,584 1,308 2,12 42

TIRRENA SCAvI CONDOTTE COSSI gIE SÂNNICOARă CLuj 60,187 0,000 0,00 42

RE PROjECT DEvELOPMENT SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 59,492 2,263 3,80 41

CONFORT SA TIMIşOARA TIMIş 57,159 -22,638 -39,60 42

ALPINE SA MOgOşOAIA ILFOv 53,466 -7,726 -14,45 41

TMuCB SA BuCuREşTI BuCuREşTI 52,542 1,320 2,51 43

PA &AMP; CO INTERNATIONAL SRL OITuz BACău 51,113 0,924 1,81 42

BuILD CORP SRL IAşI IAşI 51,032 0,917 1,80 41

TIRRENA SCAvI SPA ITALIA SuCuRSALA CLuj SÂNNICOARă CLuj 47,372 4,561 9,63 42

IMSAT SA BuCuREşTI BuCuREşTI 47,253 0,288 0,61 43

SOCIETATEA DE CONSTRuCţII ÎN TRANSPORTuRI BuCuREşTI BuCuREşTI 45,372 0,203 0,45 42

TEMIx CONSTRuCT SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 44,924 -10,002 -22,26 42

CON-A SRL {ELIMB~R SIBIu 44,842 3,214 7,17 41

INSPET SA PLOIEşTI PRAhOvA 43,992 2,022 4,60 42

TANCRAD SRL gALAţI gALAţI 43,614 2,920 6,69 42

vECTRA SERvICE SRL zăRNEşTI BRAşOv 42,320 0,273 0,64 42

ELECTROMONTAj SA BuCuREşTI BuCuREşTI 41,556 2,628 6,32 42

ShAPIR STRuCTuRES SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 40,664 0,367 0,90 42

ROTARY CONSTRuCţII SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 39,513 0,966 2,44 41

ROMAIRPORT SRL ROMA SuCuRSALA BuCuREşTI BuCuREşTI 38,975 11,244 28,85 42

APOLODOR COM IMPEx SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 38,501 0,395 1,03 43

TRANSIM gRuP SRL PITEşTI ARgEş 37,126 0,020 0,05 41

TEChNOCER SRL N~DRAg TIMIş 36,937 8,379 22,68 42

AEDIFICIA CARPAţI SA BuCuREşTI BuCuREşTI 34,579 6,292 18,20 41

LuxTEN LIghTINg COMPANY SA BuCuREşTI BuCuREşTI 34,446 6,087 17,67 43

DAS SRL IAşI IAşI 34,083 4,528 13,29 43

PORR CONSTRuCT SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 33,232 0,088 0,27 41

notă metodologică 
Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al BNR de 4,4560 RON/EuRO.
Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania emitentă. Companiile prezente în Top 100 România
sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei
companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile
referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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care au fost provocările lui 2013 şi
ce aşteptări aveţi în legătură cu
rezultatele financiare la sfârşitul
anului?

Am început anul 2013 având în minte
două scenarii de business: cel optimist,
care va aduce FAN Courier o creştere de
10%, în cazul în care piaţa revine pe
creştere, şi un scenariu prudent, în care
previziunile noastre merg pe menţinerea
volumului de anul trecut, varianta
determinată de instabilitatea pieţei de
mărfuri şi servicii.

Se pare că până în acest moment
suntem în primul scenariu, cel optimist,
pentru că mizăm pe o creştere de
aproximativ 10-12%. Luna octombrie este
cea mai bună lună de până acum, cu peste
1.760.000 de expediţii. Avem speranţa că

lunile noiembrie şi decembrie vor fi măcar
la fel de bune. 

care au fost motoarele de creştere în
acest an? care a fost aportul co mer -
ţului online?
  
Comerţul online este principalul

motor de creştere a business-ului FAN
Courier şi al pieţei în ansamblul său,
deoarece este un domeniu cu mare
potenţial de dezvoltare la nivelul
întregului teritoriu al României, nu doar în
Bucureşti. Pentru FAN Courier, segmentul
online a crescut permanent, ajungând în
prezent la o cotă de aproximativ 25-30%
din cifra de afaceri.

Am avut creştere şi pe segmentul
clienţilor noi. Datorită produselor din ce
în ce mai diversificate (menţionăm aici

FAN COuRIER: 
COMERţuL ONLINE ESTE PRINCIPALuL

MOTOR DE CREşTERE A BuSINESS-uLuI 

interviu cu

adrian miHai,
business development manager fan courier 

Luna octombrie este cea
mai bună lună de până

acum, cu peste 1.760.000 de
expediţii. Avem speranţa că

lunile noiembrie şi decembrie
vor fi măcar la fel de bune.

piaŢa dE curiEraT

Pentru FAN Courier, segmentul online a crescut permanent în ultimii
ani, ajungând în prezent la o cotă de aproximativ 25-30% din cifra de

afaceri. Nu este însă singurul motor de creştere. Produsele din ce în ce
mai diversificate şi dezvoltarea de servicii noi au adus companiei

creştere şi pe segmentul clienţilor noi. 
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lansarea serviciului COLLECT POINT
în lanţul de staţii OMv, serviciul de
livrare ExPRESS LOCO prin care
livrăm în cadrul unei filiale în 2 sau 4
ore), prin dezvoltarea de servicii noi (cel
mai nou şi inovator serviciu pe care l-am
lansat este PRINT&gO şi oferă clienţilor
posibilitatea de externalizare a serviciilor
de printare, envelopare şi livrare a
corespondenţei în termen de 24h) şi, nu
în ultimul rând, datorită forţei de vânzări,
am reuşit să creştem numărul clienţilor
şi, evident, să îi fidelizăm pe cei
existenţi.

anul acesta aţi făcut investiţii
majore pentru dezvoltarea com -
paniei – 1,5 mil. euro au fost

folosiţi pentru lărgirea depozitului
şi alte 3 mil. euro pentru înnoirea
parcului auto, investiţii în it,
training şi sedii locale. la ce valoare
se ridică programul de investiţii al
companiei pentru 2014 şi care sunt
direcţiile principale şi obiectivele
urmărite?

În 2013 am alocat 4,5 milioane de euro
pentru continuarea programelor de inves -
tiţii demarate în trecut – modernizarea
flotei auto, tehnologie şi inovaţie, pregă -
tirea şi specializarea personalului. Pro -
gramul de investiţii din acest an includea şi
extinderea depozitului din sediul central al
FAN Courier, amplasat în ştefăneşti,
investiţie care a depăşit un milion de euro.
Astfel, depozitul nostru măsoară acum
8.000 de m2. 

Pentru 2014 ne propunem continuarea
investiţiilor pentru dezvoltarea parcului
auto, IT, pregătirea şi dezvoltarea echipei.
valoarea investiţiilor planificate pentru
anul viitor este cel puţin egală cu cea din
2013.

care sunt oraşele care generează
cele mai multe expediţii?

FAN Courier oferă o acoperire de
100% pe plan intern, cu peste 3.160
localităţi pentru care nu taxăm kilometri
suplimentari. Cele mai frecvente destinaţii
sunt Bucureşti, Constanţa, Braşov, dar şi
oraşe situate în partea de vest a ţării,
Timişoara, Cluj, Arad, Oradea. 

ce efect va avea creşterea accizelor
la carburanţi asupra companiei? 

Specificul activităţii noastre, cea de
curierat, ne obligă să folosim maşinile, iar
noi avem un parc auto de peste 1.650 de
autovehicule. ţinând cont de creşterile de
accize anunţate, trebuie să luăm în calcul
scăderea profitului.

fan courier livra în august 65.000
de colete pe zi, cu circa 10% mai
mult faţă de nivelul de anul anterior.
la ce număr aţi ajuns acum? ce
esti mări aveţi în legătură cu creş -
terea expediţiilor în perioada săr -
bătorilor de iarnă?

Astăzi avem aproximativ 72.000 ex -
pediţii pe zi, adică o creştere de apro -
ximativ 10% faţă de lunile de vară. Până la
sfârşitul anului estimăm să ajungem la 90-
95.000 de expediţii zilnice.

oana voinea

Pentru 2014 ne propunem
continuarea investiţiilor

pentru dezvoltarea parcului
auto, IT, pregătirea şi

dezvoltarea echipei. Valoarea
investiţiilor planificate pentru

anul viitor este cel puţin
egală cu cea din 2013.

piaŢa dE curiEraT

neculai mihai, adrian mihai [i felix p`tr`[canu
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În 2008, anul de debut al crizei,
piaţa de curierat din România ajunsese
la 250 milioane de euro. A urmat însă o
perioadă de scăderi – la 200 milioane
de euro în 2009 şi 180 milioane de euro
în 2010, pentru ca în 2011 să crească la
220 milioane de euro. Pentru 2013,
principalii jucători din piaţă estimează
creşteri de două cifre ale afacerilor.
Trendul ascendent al cifrei de afaceri se
datorează creşterii comerţului online,
dar şi diversificării produselor şi creş -
terii volumului pentru serviciile de tip
tailor-made: livrări la ore programate, li -
vrări pentru industria medicală şi far -
maceutică sau pentru industria bancară.

„Comerţul online este principalul
motor de creştere a business-ului FAN
Courier şi al pieţei în ansamblul său,
deoarece este un domeniu cu mare po ten -
ţial de dezvoltare la nivelul întregului teri -
toriu al României, nu doar în Bucureşti.
Pentru FAN Courier seg men tul online a
crescut permanent, ajungând în prezent la
o cotă de aproximativ 25-30% din cifra de
afaceri”, spune Adrian Mihai, Business
Development Manager Fan Courier.

Lucian Aldescu, CEO DPD Româ -
nia, crede că pe partea de comerţ online
este în continuare loc de creştere.
„Clientul nostru cumpără şi din Europa

şi viceversa, adică magazinele noastre
online vând şi în Europa”, spune Al des -
cu, adăugând că cifra de afaceri a DPD
România pe partea de online reprezintă
undeva între 30% şi 40% din venit şi din
volume.

Cu o valoare estimată la 600 mili -
oane de euro în 2012, comerţul online
urmează să înregistreze o creştere de
25%, la 750 milioane de euro până la
sfâr şitul anului 2013, potrivit studiului
Romanian E-Commerce Market 2012.
La aceste oportunităţi se adaugă cei
peste un milion de utilizatori de internet
care realizează cumpărături online şi
cele peste 3.500 e-shops active pe piaţă.

de la black friday, 
la creŞterea accizei 
pe carburant

Expansiunea conceptului de Black
Friday a dus la creşteri record ale vân -
zărilor în rândul retailerilor tradiţionali,
dar şi în cazul retalilerilor online,
creşterile celor din urmă reflectându-se
şi în afacerile firmelor de curierat. un
studiu Cargus estima pentru 2013 o
creştere a vânzărilor cu până la 200%
faţă de anul precedent. „Black Friday 

ÎNCă MAI ESTE LOC DE CREşTERE.
PIAţA DE CuRIERAT 

ACCELEREAză şI ÎN 2013
Piaţa serviciilor de curierat a ajuns în 2012 la 250 milioane de euro, iar jucătorii din

domeniu estimează pentru acest an o creştere peste 265 milioane de euro.

piaŢa dE curiEraT
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s-a consacrat în România, dar are un
potenţial de creştere mult mai mare. Pentru
2013, ne aşteptăm să vedem o creştere
medie de 60%-70% în toate segmentele de
produse în comparaţie cu 2012, sectorul
IT&C fiind între lideri în termeni de
vânzări”, preciza Gian Sharp, CEO Cargus.

Companiile de curierat s-au pregătit
din vreme pentru Black Friday, FAN
Courier anunţând că a investit 3 milioane
de euro în dotarea parcului auto cu peste
90 de autovehicule noi pentru livrări cu -
rierat local şi transport naţional, a angajat
peste 160 de persoane – şoferi, curieri,
mani pulanţi – şi a mărit capacitatea ac -
tua  lului HUB din Bucureşti cu un nou
spaţiu de depozitare de 2.000 metri pătraţi,
su prafaţa totală a depozitului din Şte fă neşti
devenind astfel de 8.000 metri pătraţi.

„Avem deja experienţa unui an în care
am oferit servicii speciale de Black Friday,
motiv pentru care ne-am pregătit investind
în dezvoltarea parcului de maşini, în
creşterea numărului de angajaţi şi în
dezvoltarea unui depozit nou. Vrem să
oferim clienţilor aceleaşi servicii premium
cu care i-am obişnuit inclusiv într-o zi cu
un flux foarte mare de cereri venite într-un
interval foarte scurt, aşa cum este această
zi specială – Black Friday”, a declarat
Adrian Mihai, Business Development
Manager FAN Courier.

Lucian Aldescu a declarat că pregăti -
rile pentru Black Friday au început din
luna august, cu pregătirea personalului
care să suplimenteze capacitatea de livrare
pentru această perioadă. ,,De asemenea,
am luat legătura cu magazinele online şi
am decis împreună cantităţile maxime pe
care le vom livra în fiecare zi în condiţiile
în care dorim să păstrăm aceleaşi stan -
darde de calitate. În plus, am pregătit un
call-center cu oameni suplimentari pentru
aceast` perioadă“, a spus CEO-ul DPD
România. 

Dacă Black Friday a dat un impuls
afacerilor din zona curieratului, introdu -
cerea unei accize de 7 eurocenţi la litrul de
carburant este un cost semnificativ pentru
orice transportator, inclusiv pentru curieri.
Gian Sharp, CEO Cargus, consideră că
este dificil de evaluat impactul unei astfel
de taxe, dar că efectul se va vedea în piaţă
în aproximativ 10-60 de zile din momentul
aplicării.

„Orice taxă nouă evident că se răs -
frânge asupra mediului de afaceri, care nu
poate fi afectat decât negativ. Orice taxare
implică un lanţ care, în cele din urmă,
ajunge tot la consumatorii finali, iar
economia are de suferit“, a declarat Ci pri an
Pulpa, executive manager Fastius Curier.

Singura veste bună ar fi ca banii din

noua taxă să fie folosiţi pentru investiţii în
infrastructura rutieră. 

O infrastructură mai bună este esen ţială
pentru România, consideră Stefano Arga ne -
se, CEO al DHL Freight pe Europa Centrală
şi de Sud-Est şi Orientul Mijlo ciu, Africa şi
America. Acesta de clara recent că un ca mi on
cu marfă are nevoie de 18 ore pentru a tra -
versa România de la sud la nord, iar Bu cu -

reştiul este în continuare deconectat de Eu -
ropa din punctul de vedere al infrastruc turii.

Poştă automată

În timp ce companiile de curierat anunţă
creşteri ale afacerilor, Poşta Română esti -
mează că va încheia 2013 cu pierderi. „În
ceea ce priveşte veniturile la nouă luni,
suntem la nivelul celor de anul trecut. 3.650
de angajaţi au fost disponi bilizaţi [i sperăm
ca rezultatele pe luna octombrie să arate un
plus, după ce fondul de salarizare s-a dimi -
nuat cu 12%”, de cla ră Ion Smeeianu, direc -
torul general al Poştei Române, adăugând
însă că pentru anul viitor estimează un pro -
fit de 100 milioane de lei (22,7 mil. euro).

În septembrie anul acesta, Octavian
Bădescu, şeful direcţiei de servicii expres
din cadrul Poştei, numit la conducere în
mai 2013 şi care venea din mediul privat,
şi-a dat demisia din funcţie din cauza
imposibilităţii, susţinea el, de a-şi pune în
practică măsurile pe care le-a gândit pentru
redresarea departamentului pe care îl
conducea. Poşta este deţinută de stat prin
Ministerul pentru Societatea Infor ma -
ţională cu un pachet de 75% şi de Fondul
Proprietatea cu un pachet de 25%.

România este însă o piaţă interesantă
pentru alţi operatori. Al doilea operator
poştal ca mărime din Polonia, Integer.pl, a
anunţat că va monta în România, până la
finele acestui an, un număr de 200 de ter mi -
nale stradale electronice pentru ridica rea
coletelor, alte 300 urmând să fie insta late în
2014. Amplasate în zone publice, cu trafic
ridicat, automatele InPost permit ridicarea
24/24 a cumpărăturilor coman date prin ma -
gazinele online. Potrivit directorului gene ral
al Integer.pl Group, Rafał Brzoska, Ro mâ -
nia este o piaţă în dezvoltare, cu un po ten -
ţial important pentru noi tipuri de servicii.

oana Voinea

Cei mai mari juCători din Curierat 
Cod Caen 5320 alte activităţi poştale şi de curier

Companie Cifra de afaceri 2012 Profit/Pierdere 2012

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. 54.247 11.485

DHL INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L. 41.543 2.284

TNT ROMÂNIA S.R.L. 37.525 3.041

UPS ROMÂNIA S.R.L. 22.231 0.358

CARGUS INTERNATIONAL S.R.L. 21.612 1.849

URGENT CURIER S.R.L. 20.336 2.793

NEMO PROD COM IMPEX S.R.L. 15.080 0.466

DYNAMIC PARCEL DISRIBUTION SA 10.185 0.463

SPRINT CURIER EXPRES S.R.L. 3.649 -0.059

DRAGON STAR CURIER S.R.L. 3.151 0.002

Sursa: MFP, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române

de la biciclete la drone

Într-un oraş cu un milion şi jumătate de
maşini care se înghesuie pe străzile gândite
pentru doar câteva mii de vehicule, o
bicicletă poate face diferenţa când vorbim
de livrări urgente. Când bicicliştii ajung să
pedaleze cu peste 25km/oră, iar media de
viteză a unei maşini în Bucureşti e de 15
km/oră, curierii pe două roţi au un avantaj
de cel puţin 10 km/oră. Pentru că nu ţine
cont de preţul de la pompă şi nici nu
aşteaptă în rând cu coloana de maşini la
orele de vârf, curieratul pe bicicletă s-a
extins din capitală şi în marile oraşe din
ţară. Preferat de cei care doresc livrări
urgente, de biciclişti sau de cei care vor să
protejeze mediul, curieratul pe bicicletă are
un potenţial foarte mare de dezvoltare.
La New York, Londra sau Bruxelles, astfel
de servicii există şi funcţionează cu succes
de peste douăzeci de ani, Amazon testând
deja o metodă inedită de curierat rapid –
drone care să livreze pachetele în
maximum jumătate de oră. Amazon va
încerca să dezvolte vehicule aeriene fără
pilot, care să poată livra colete într-o
jumătate de oră de la primirea unei
comenzi de la clienţi, a declarat directorul
general al companiei, Jeff Bezos.
Dronele ar putea deveni operaţionale în 4-
5 ani, depinzând parţial de avizele
Autorităţii Federale pentru Transport, a
spus şeful companiei, citat de Wall Street
Journal. „Ştiu că pare science fiction. Nu
este.“ – a spus Bezos.

piaŢa de curierat
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cum vedeţi piaţa de curierat din
românia şi ce aşteptări aveţi pentru
2014?

valoarea estimată a pieţei de curierat
româneşti actuale este de circa 250
milioane de euro. Este o piaţă extrem de
competitivă, relativ stabilă şi cu un grad
ridicat de maturitate.

În ceea ce priveşte evoluţia, piaţa de
curierat a urmat, la rândul ei, trend-ul
relaţiilor şi schimburilor comerciale, deci
al fluctuaţiei acestora, fiind afectată de
criza economică, la momentul debutului
acesteia. În 2011 s-au stabilizat toate
componentele care au generat stagnarea
din domeniu şi piaţa a reînceput să
crească. Participanţii din piaţă au luat
măsurile necesare pentru a trece peste
efectele crizei, afacerile din domeniu
reaşezându-se pe un trend crescător. 

Acum se poate constata un reviriment,
o creştere aproape constantă, în ultimii 2-3
ani, existând în continuare premise pentru
rezultate pozitive.

Trend-ul actual de creştere, al pieţei de
profil, este unul uşor ascendent, existând
încă suficient potenţial. Spre exemplu,
dacă facem o comparaţie cu ungaria, la o
populaţie de peste două ori mai mică, piaţa
de curierat ungară este estimată la 400
milioane de euro, în timp ce piaţa
românească este de doar 250 milioane de
euro. Potenţialul este evident, piaţa de
curierat românească rămânând unul dintre
sectoarele cu dinamica cea mai
interesantă, în momentul actual. Acest
potenţial nu este însă distribuit uniform în
ţară, Capitala, Transilvania şi vestul ţării
sunt zonele cu cel mai mare potenţial de
creştere pentru segmentul de curierat
expres. 

CONCuRENţA DIN PIAţă 
A CRESCuT PERFORMANţA 
SERvICIILOR DE CuRIERAT

interviu cu

dan radu,
country manager international romexpress service ltd srl
licensee of fedex express

International Romexpress
Service Ltd SRL (licensee of

FedEx Express) urmăreşte în
continuare creşterea prezenţei

în rândul competitorilor din
piaţă, prin investiţii legate de

reînnoirea flotei, mărirea
prezenţei în teritoriu – pentru

atragerea de noi volume,
tehnologie, mărirea gamei de

servicii oferite pieţei şi
pregătirea, în continuare, a

personalului. 

piaŢa dE curiEraT

International Romexpress Service Ltd a fost înfiinţată în mai 1990 şi
colaborează cu FedEx Express pe piaţa românească de transport de

colete în sistem expres din anul 1992. Din 1998, compania
românească se află în contract de reprezentare directă cu Federal

Express Corporation.



În ceea ce priveşte creşterea pieţei
pentru acest an, estimarea noastră este
una pozitiv-moderată, vizând o
creştere de până la 5%;
În ciuda oportunităţilor de creştere,
nu se poate ignora scăderea relativă a
profitabilităţii, în contextul devalo -
rizării monedei naţionale, al creşterii
cvasi-permanente a preţului combusti -
bililor şi – prin urmare – a celorlalte
costuri directe de operare. Piaţa de
curierat este foarte reticentă în a
absorbi orice creştere a tarifelor, for -
ţând astfel jucătorii din piaţă să men -
ţină tarifele, cu preţul diminuării
veniturilor.

ce servicii oferă international
romexpress service ltd şi cum a
evoluat business-ul anul acesta?

International Romexpress Service Ltd
SRL (licensee of FedEx Express) oferă
servicii de curierat internaţional, de tip
expres. Suntem concentraţi asupra acestei
nişe de piaţă şi nu oferim încă servicii de
curierat domestic. În momentul de faţă,
importul şi exportul de mărfuri este derulat
prin două staţii, Bucureşti-Otopeni şi
Timişoara, unde operăm, de asemeni, şi un
zbor dedicat. 

Serviciile oferite pieţei româneşti sunt
deocamdată numai cele de tip „priority”,
dar din 2014 vom introduce servicii low-
cost, de tip „economy”, în dorinţa de a
oferi clienţilor noştri o paletă lărgită de
servicii. Ca preţ, acestea vor fi cu cel puţin
30% mai ieftine decât cele de pe
segmentul priority, iar timpii de livrare vor
fi de asemeni competitivi, adăugându-se
numai 2-3 zile în plus, în funcţie de
destinaţia solicitată. 

Datorită valorii relativ-constante a
pieţei din ultimii ani, se poate remarca
faptul că accentul s-a deplasat, mai curând,

către calitatea serviciilor, constatându-se
competiţia acerbă între jucătorii din piaţă
pentru o ofertă cât mai variată în ceea ce
priveşte performanţa acestor servicii, ca
urmare a exigenţei crescânde a
beneficiarilor.

Nu este un secret că multă vreme
clientul român a ales în funcţie de preţ şi
nu neapărat în funcţie de gama de servicii
şi calitatea asociată acestor servicii, dar
lucrurile nu mai stau aşa. De circa 3-4 ani,
clientul român a înţeles că nu poţi să
plăteşti foarte puţin şi să primeşti foarte
mult. 

În ceea ce priveşte evoluţia, încercăm
să urmăm trendul de creştere din piaţă.
International Romexpress Service Ltd
urmăreşte, astfel, două scenarii de
dezvoltare, unul moderat – către o
creştere de 3-5% şi unul relativ-optimist
– cu o creştere de până la 7-8%, în funcţie
de condiţiile economice.

care este ponderea firmelor cu ca -
pital străin pe piaţa locală de curierat?

Dacă ţinem cont de ultimele schimbări
din piaţă – achiziţia Cargus de către un
fond de investiţii – şi de faptul că ceilalţi
trei participanţi la piaţa de curierat rapid
internaţional – uPS, TNT şi DhL – sunt
reprezentaţi direct în România, ponderea
participării companiilor cu capital străin pe
piaţa locală se ridică la 60-65%. 

(Dacă vorbim de piaţa de curierat
internaţional, cea în care activăm noi –
International Romexpress Service Ltd,
aceasta are o participare străină integrală).
Chiar şi ceilalţi jucători de piaţă, DPD şi
gLS, care oferă servicii de curierat
internaţional, sunt reprezentanţe ale unor
firme străine.

la ce nivel s-au ridicat investiţiile anul
acesta şi ce aveţi în plan anul viitor?

Ca să faci faţă competiţiei de pe piaţă
trebuie să investeşti. Flotă, tehnologie şi
oameni – acestea sunt cele trei mari linii
de investiţii pe care dorim să ne
concentrăm atenţia. În ultimii trei ani am
investit în reînnoirea flotei şi în tehnologie
care să ne permită derularea informaţiilor
cu privire la preluări şi livrări în timp real.
În ultimii doi ani am investit peste 350.000
de euro, iar în 2014 vom continua trendul
investiţional demarat în urmă cu trei ani,
sperând să putem aloca circa 150.000-
200.000 de euro pentru noi investiţii.

Aşa cum spuneam, ne concentrăm
investiţiile pe cele trei direcţii şi motivele
sunt evidente – trebuie să ai o flotă
performantă pentru a acoperi cât mai multe
zone din România, tehnologia care să îţi
asigure circulaţia informaţiei în timp real
şi oameni care să poată utiliza atât flotă,
cât şi tehnologia la modul cel mai
performant cu putinţă. În momentul de faţă
avem 122 de angajaţi, toţi cu contracte
permanente de muncă, iar flota este de 65
de vehicule de toate categoriile. Totodată,
prin intermediul unui subcontractor,
asigurăm acoperirea în zonele pe care nu le
deservim în mod direct. 

În ceea ce priveşte planurile pentru anul
viitor, International Romexpress Service
Ltd SRL (licensee of FedEx Express)
urmăreşte în continuare creşterea prezenţei
în rândul competitorilor din piaţă, prin
investiţii legate de reînnoirea flotei,
mărirea prezenţei în teritoriu – pentru
atragerea de noi volume, tehnologie,
mărirea gamei de servicii oferite pieţei şi
pregătirea, în continuare, a personalului. 

mihai s`ndoiu / georgeta clinca

romÂnia top 100 companii ¦ decembrie 2013 ¦ 53

În ceea ce priveşte
evoluţia, încercăm să

urmăm trendul de creştere
din piaţă. International
Romexpress Service Ltd
urmăreşte, astfel, două

scenarii de dezvoltare, unul
moderat – către o creştere

de 3-5% şi unul relativ-
optimist – cu o creştere de
până la 7-8%, în funcţie de

condiţiile economice.

piaŢa dE curiEraT
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SECTORuL ENERgETIC, 
ÎNTRE RISCuRI 

şI OPORTuNITăţI

Contextul global în sectorul energetic s-a schimbat în ultimii ani; se prefigurează noi
modificări, iar România trebuie să ţină pasul.

După mulţi ani şi multe promi -
siuni din partea autorităţilor,
FMI i-a impus României înce -

perea privatizărilor în sectorul energetic,
cu Nuclearelectrica şi hidroelectrica
(câte 10%), urmate de Transelectrica şi
Transgaz (câte 15%), drept condiţie a
împrumutului stand-by. 

Sectorul cel mai de succes în ter -
meni de investiţii efectuate în România
în perioada de după criza economică
globală, sectorul energiei regenerabile,
s-a născut tot pentru alinierea la politici
externe, stabilite în acest caz de uniunea
Europeană. În lipsa unei strategii ener -
getice coerente şi urmărită îndeaproape,
schimbările în acest sector par a fi fă cu te
doar ca urmare a angajamentelor externe. 

După doar 4 ani şi 4 miliarde de euro
investiţii, autorităţile şi-au modificat po -
zi ţionarea în legătură cu suportul acor -
dat de stat producătorilor din resur se
regenerabile. Presiunea marilor produ -
că tori industriali, care au avertizat asu -

pra unei posibile retrageri a operaţiu -
nilor din România, a pus punctul pe „i”
după luni întregi de tergiversări şi
zvonuri cu privire la reducerea schemei.
Poziţionarea în expectativă începând din
a doua jumătate a lui 2012, adoptată de
bănci, instituţii financiare internaţionale
şi alte organisme care au fost implicate
în finanţarea investiţiilor în regenera -
bile, a fost confirmată de aprobarea
hotărârii de guvern din iunie 2013, care
presupune amânarea acordării unui
număr de certificate verzi, în funcţie de
tehnologie, până după 2017.

În liniştea de după furtună, auto -
rităţile ar trebui să re-analizeze opţiunile
existente şi să gândească o strategie
energetică care să se potrivească profi -
lului de ţară, cu importante resurse na -
turale (cărbune, gaz, bazine hidrologice,
gaze de şist). Strategia pe termen lung ar
trebui să includă o multitudine de ele -
mente, inclusiv aspecte instrinseci pieţei
locale. Relevante ar fi scăderea con su -

miHaela cuţurescu, 
consultant senior ey românia

piaŢa EnErgiEi
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mului energetic şi investiţiile în industrie
(care ar putea surescita acest sector) sau
plasarea geografică, gândite împreună 
într-un context global cu numeroase modi -
ficări recente: incidentul de la Fukushima,
explorarea gazelor de şist sau tendinţele în
dezvoltarea de noi facilităţi, care diferă
mult în America, Asia sau Europa.

ca să stabilim 
contextul global

Până la acest moment, efectele
incidentului de la Fukushima din 2011 nu
au fost neutralizate. Scurgerile radioactive
continuă (aproximativ 300 tone pe zi), iar
următoarea soluţie care va fi încercată este
un perete de ghiaţă construit subteran, ale
cărui costuri sunt estimate la cca 400 mili -
oane de dolari, conform unui reprezentant
al guvernului japonez. Este o soluţie
exotică, ce vine după o perioadă lungă de
încercări de a stopa efectele cutremurului
din 2011. Peretele care urmează fi cons -
truit va fi menţinut rece cu energie elec -
trică, care ar putea alimenta aproximativ
3.300 de gospodării (conform unui con -
sultant tehnic american, specializat în
proiecte similare de îngheţare a solului).

După incidentul de la Fukushima şi
anunţul făcut de germania că va renunţa
treptat la energia nucleară, mult mai ieftină
decât înlocuitorul său, energia regenera -
bilă, preţul energiei electrice a crescut cu

aproximativ 30%, ajungând să fie cea mai
scumpă din Europa. Conform unei analize
efectuate de publicaţia Spiegel, se esti -
mează că, în viitorul apropiat, o gospo -
dărie cu 3 persoane va plăti aproximativ 90

de euro pe lună pentru energia electrică,
ceea ce înseamnă aproximativ dublu
comparativ cu anul 2000. 

Privind mai spre vest, pentru economia
Americii de Nord a intervenit o modificare
majoră în regimul energetic: a trecut de la
statutul din importator important de petrol
şi gaze la reducerea importurilor până la
doar 20% din necesarul energetic, prin
exploatarea intensă a resurselor de ulei şi
gaze de şist. Conform raportului anual
emis de International Energy Association
(„IEA”) pentru 2012, este aşteptat ca, până
în 2020, Statele unite ale Americii să
devină cel mai mare producător de ulei la
nivel mondial. Modificarea în paradigmă
are drept efect o creştere a competitivităţii
industriei nord americane prin scăderea
preţurilor la energie. 

În contextul multiplelor schimbări la
nivel de surse de energie, raportul IEA
pentru 2012 plasează combustibilii fosili
pe locul 1 şi pentru 2012, reprezentând
aproximativ 40% din total resurse ener -
getice. În zona Asiei, în ultimii ani s-au
între prins investiţii semnificative în creş -
terea eficienţei instalaţiilor care utilizează
combustibilii fosili, prin diverse trata -
mente aplicate combustibilului înainte de a
fi inclus în producţie, cât şi în procese
ulterioare arderilor (cum este captarea
CO2 şi a altor noxe şi depozitarea lor în
subteran). Astfel, ţările din Asia nu se
îndepărtează la fel de rapid de energia
ieftină (combustibil nuclear sau cărbune)
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pentru a se alătura Europei şi Americii în
activităţile determinate de schimbările
climatice. Totuşi, japonia a introdus în
2012 o structură de schemă suport pentru
energia regenerabilă care pare a fi foarte
avantajoasă şi China urmează a promova
noi tarife competitive.

pulsul global al
sectorului energetic

Ediţia din 2013 a raportului anual
realizat de EY, care ia pulsul sectorului de
energie şi utilităţi, subliniază principalul
subiect pe care l-a adus în discuţie în ediţia
precedentă (din 2011), şi anume modelul
de business învechit, care este utilizat încă
la scară largă în acest sector. Cel mai im -
portant risc care se aşteaptă să afecteze
sec torul energetic până în 2015 este inter -
venţia politică prin noi reglementări care
să influenţeze direct evoluţia financiară.
Acest aspect vine după o perioadă de câ -
ţiva ani în care, în special la nivelul ţărilor
europene, intervenţiile legislative cu
impact negativ asupra suportului acordat
energiei regenerabile au determinat modi -
ficări ale fluxurilor investiţionale către alte
ţări/regiuni în care o altă schemă de suport,
mai profitabilă, era definită.

volatilitatea preţurilor la combustibili
(şi merită să precizăm fluctuaţia preţului la
petrol, care atinsese 140$/baril în 2008 şi a
scăzut până la puţin peste 40$ în 2009) se
estimează a fi un alt impediment în
dezvoltarea lină a sectorului energetic,
întru cât tehnologii care pot părea promi -
ţătoare din punct de vedere al profita -
bilităţii într-un anumit moment îşi pot
modifica statutul în intervale relativ scurte
de timp, care nu permit adaptarea entităţii
la noile condiţii.

Politicile climatice adoptate la nivel
global prin Protocolul de la Kyoto (1997)
au determinat investiţii costisitoare în
inovaţie cu privire la energia rege -
nerabilă. În ciuda modificărilor inter -
venite în schemele de suport adoptate în
ţările dezvoltate economic, se păstrează
în mare parte viziunea şi acţiunile definite
anterior cu privire la protejarea mediului.
În acelaşi timp, există şi elemente care nu
au funcţionat aşa cum au fost definite
iniţial, precum schema emisiilor de
carbon definită de uE (Eu ETS), unde
preţul de penalizare a producătorilor care
poluează excesiv este prea mic ca să
stimuleze investiţii în tehnologii mai
„prietenoase” cu mediul. În orice caz,
poziţiile puternice cu privire la politicile
climatice şi-au rărit apariţia şi pe fondul
crizei economice, care a redus disponi -

bilitatea guvernelor sau a entităţilor
private de a investi în acest domeniu,
drept o declaraţie de principiu.

Accesul la capital este încă o
problemă fundamentală pentru sectorul
energetic, care, prin prisma îmbătrânirii
tehnologice, cât şi a trendului de reducere
a poluării (şi deci investiţii în tehnologii
moderne, mai costisitoare), trebuie să
investească sume substanţiale, într-o piaţă
în care finanţarea a devenit din ce în ce
mai greu de obţinut. Investitorii asiatici
care îşi manifestă interesul în pieţele
emergente au disponibilităţi materiale,
dar perioada implementării unei structuri
de finanţare s-a dovedit a fi îndelungată şi
complexă.

Cea mai mare oportunitate la nivel
global – cel puţin până în 2015, aşa cum
relevă studiul EY – rămâne tot creşterea
consumului de energie în pieţele emer -
gente, care să compenseze pentru scăderea
producţiei industriale şi a consumului
populaţiei din ţările dezvoltate. Eficienti -
zarea proceselor prin alianţe şi fuziuni,
care să furnizeze acces la un număr mai
mare de consumatori, este o altă oportu ni -
tate pentru sectorul energetic în îmbu -
nătăţirea profitului.

un alt aspect ne-exploatat suficient
este informarea publicului cu scopul
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îmbunătăţirii percepţiilor referitoare la
energie. Sectorul energetic a exploatat
puţin această ramură şi, de-a lungul tim -
pului, s-a lovit de mediatizare doar în ca -
zul evenimentelor cu impact negativ. Edu -
ca rea populaţiei, pentru a obţine o înţe -
legere cât mai adecvată asupra impac tului
sectorului energetic în economie şi în
bunăs tarea gospodăriilor în general, în
afară de a fi în primul rând o necesitate,
este şi un instrument de a ţine consuma -
torii aproape şi de a obţine implicarea şi
înţelegerea lor pentru proiecte şi acţiuni
viitoare.

riscuri romÂneŞti Şi
oportunităţi regionale

Dacă ar fi să urmărim sectorul
energetic din România în ultimii 15 ani,
oportunităţile sunt puţine, considerând
lipsa de interes real al autorităţilor cu
privire la modernizare şi îmbunătăţirea
serviciilor către consumatorii finali.
Reactoarele 3 şi 4 sau Tarniţa-Lăpuşteşti
sunt proiecte gândite şi regândite, dar
pentru care s-a făcut prea puţin. Dacă ar fi
să le plasăm în contextul consumului
energetic de astăzi, după 0.2% creştere
între 2011 şi 2012 şi o scădere de 7.5% în

prima jumătate a lui 2013 comparativ cu
perioada similară a anului trecut, aceste
investiţii ar fi plasat România în poziţia de
exportator de energie în regiune.

Creşterea producţiei de energie în hi -
drocentrale este de 16% (conform INSSE),
determinată de o cantitate mai mare de
precipitaţii în prima jumătate a lui 2013
comparativ cu aceeaşi perioadă din 2012,
deci energia ieftină nu a fost stimulent
pentru creşterea consumului. Redresarea
înceată, dar constantă a economiei pare a fi
elementul care ar putea să ridice consumul
final de energie către nivelul anilor trecuţi. 

Dacă neimplicarea autorităţilor în
proiecte de anvergură poate fi cumva
argumentată prin lipsa unor linii strategice
definite în sectorul energetic şi deci decizii
cu valabilitate 4 ani, pentru fiecare nou
guvern, modificările repetate aduse
legislaţiei care reglementează schema
suport pentru energie regenerabilă au fost
o surpriză neplăcută pentru investitori,
care şi-au revizuit rata internă de renta -
bilitate şi planurile viitoare de investiţii
locale.

Plasamentul geografic al României
poate fi benefic pentru eventuala piaţă
regională liberalizată de energie care să
faciliteze tranzacţionarea liberă a energiei
ca marfă. Acesta ar putea fi motivul
principal pentru investiţii de amploare în
domeniu – accesul la o piaţă regională cu
ţări emergente având potenţial dezvoltat de
creştere. şi acesta este şi motivul invocat
de investitorii chinezi care sunt interesaţi
să participe la construcţia unui grup
energetic de 600MW.

După angajamentele externe care au
produs modificări în mixul energetic al
României, liberalizarea preţului pentru
toate categoriile de consumatori este
următorul pas care poate modifica peisajul
energetic. Până în 2017, 100% din energia
consumată va proveni din piaţa liberă
(începând cu 1 iulie 2013, 10% din energia
livrată către populaţie provine din piaţa

concurenţială). jucătorii din piaţă se
aşteaptă ca preţul energiei către consu -
matorii finali să crească, cu atât mai mult
cu cât amânarea de certificate verzi vala -
bilă tot de la 1 iulie 2013 nu a scăzut preţul
energiei din piaţă. În plus, implementarea
contorizării inteligente (smart metering)
va forţa eficientizarea furnizorilor de ener -
gie, pentru a evita transpunerea pierderilor
operaţionale în pierderi financiare.

Consumatorul român rămâne în
întuneric când e vorba de liberalizarea pie -
ţei de gaz şi energie. Lipsa de comunicare
strategică, care să aducă valoare adăugată,
să modifice aşteptările şi să genereze
acţiuni pentru a reduce impactul negativ al
preţurilor ne va aduce, probabil, în pragul
unor decizii şi structuri legislative
anevoioase, ceea ce nu e foarte diferit faţă
de evenimentele din ultimii ani.

privind către viitor

O serie de întrebări grevează activi -
tatea energetică globală. Îşi va păstra căr -
bunele poziţia de lider în resurse ener -
getice? Cât de mult va creşte exploatarea
gazelor de şist în America, China şi Aus -
tra lia? Se va reduce utilizarea combus -
tibilului nuclear (şi cu ce va fi înlocuit) sau
unde se vor poziţiona resursele alterna -
tive? Pe măsură ce trece timpul, între toate
aceste incertitudini, cu mixul de energie
îndreptându-se spre restructurare, menţi -
ne rea obiectivului de reducere cu 2O C a
temperaturii globale devine din ce mai
scumpă şi mai dificil de atins. IEA semna -
lizează că este nevoie de acţiuni în plus
faţă de cele gândite până acum şi care să
fie iniţiate înainte de 2017, pentru a se
menţine traiectoria pozitivă.

Eficienţa energetică pare a fi urmă -
toarea politică ce va fi deschisă la nivel
global, pentru 2012. Puterea rămâne în
mâna organismelor globale şi regionale,
care urmează să adauge şi aspectul eco -
nomic ideii de eficienţă energetică. şi cum
independenţa energetică totală a unei ţări
este improbabilă, interacţiunile regionale
vor face diferenţa în impactul asupra
preţului final al energiei.

România pare a fi poziţionată strategic
din punct de vedere geopolitic pentru a
lucra eficient cu resursele energetice pe
care le deţine şi pentru a fi un jucător
important în bursa de energie din regiune.
România trebuie să depăşească un even -
tual statut de jucător oportunist în piaţa
regională şi să se îndrepte către o strategie
coerentă de tranzacţionare.urmează să
vedem dacă autorităţile vor şti să joace
această carte.

piaŢa EnErgiEi
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ce „răspândiri” ale activităţilor aveţi
la această oră? 

hidroconstrucţia S.A. execută toate
tipurile de lucrări din domeniul construc -
ţiilor. În funcţie de cerinţele beneficiarilor,
aceste lucrări pot fi executate de Societatea
noastră în totalitate, respectiv proiectare şi
execuţie până la exploatare, sau numai
execuţie, beneficiarul putând prezenta
propriul proiect.

Ne desfăşurăm activitatea prin inter -
me diul a 9 sucursale, 6 pe teritoriul Româ -
niei şi 3 în străinătate, în germania, Belgia
şi Irak (Regiunea Kurdistan).

Am participat activ cu oferte com -
petitive la procedurile de atribuire con trac -
te organizate de autorităţi contractante atât
în ţară cât şi în străinătate şi, în acest sens,
în viitorul apropiat ne propunem să avem o
prezenţă mai bună pe pieţele externe deja
cunoscute, cât şi pe alte pieţe. 

dacă vorbim despre dificultăţi, cum
resimţiţi întârzierile la plată ale păr -

ţilor contractante, blocajul fi nan -
ciar, licitaţiile contestate, diminua -
rea consumului în general?

În România nu există stabilită o
autoritate publică care să aibă ca atribuţii
clasificarea/acreditarea agenţilor econo -
mici din domeniul construcţiilor în funcţie
de lucrările executate, potenţialul tehnic,
economic şi financiar reflectat prin evo -
luţia indicatorilor prezentaţi în situaţiile
financiare anuale din ultimii trei ani şi care
să asigure o selecţie a ofertanţilor după
experienţă şi potenţial tehnico-economic
pentru participare la licitaţii complexe şi
de valori mari.

În majoritatea ţărilor vest europene,
această clasificare se face şi, în urma punc -
tajului obţinut, firmele pot să participe la
licitaţii şi să contracteze execuţia de lucrări
în funcţie de criteriile de clasificare
stabilite.

Autorităţile Contractante din România
atribuie contractul către firme care nu au
capacitate economică, financiară, tehnică

şi profesională şi care, în cele mai multe
cazuri, nu finalizează lucrările contractate.

În legătură cu blocajul financiar, putem
spune că la contractele de execuţie lucrări
la care  există finanţare asigurată din fon -
duri europene nerambursabile, în general
valoarea lucrărilor executate se recu pe -
rează în termenele şi condiţiile prevăzute
în contract, respectiv execuţia lucrărilor în
limita plafonului valoric sau în confor -
mitate cu condiţiile tehnico-economice
minimale prevăzute în contract şi care
reprezintă o susţinere financiară proprie pe
o perioadă de 60-120 zile şi recuperarea
sumelor de la Autoritatea Contractantă,
într-un termen de 30-60 zile de la factu -
rare. 

Dificultăţile mari apar la certificarea
producţiei, care de multe ori se face cu
întârzieri de   peste 6 luni, din cauza biro -
cra  ţiei şi formalismului excesiv al Auto -
rităţilor Contractante.

care au fost obiectivele principale
ale companiei în anii 2012 şi 2013?

hIDROCONSTRuCţIA DERuLEAză 
10 PROIECTE ExTERNE Cu O vALOARE 

DE PESTE 180 DE MILIOANE DE EuRO

interviu cu

emil timofti,
director general Hidroconstrucţia s.a.

Hidroconstrucţia S.A. este una dintre entităţile reprezentative din
economie, cu un istoric de 63 de ani pe piaţa românească, care a fost şi

în 2012 lider al constructorilor cu acţionariat autohton. 

piaŢa EnErgiEi
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Obiectivele principale ale Societăţii
aferente anilor 2012 şi 2013 au fost în
mare măsură aceleaşi, şi anume:

Menţinerea firmei în topul firmelor
de construcţii din România şi diversi fica -
rea domeniului de activitate.

Realizarea unei rate corespunză toa -
re a rentabilităţii profitului brut calculată la
veniturile din execuţie proprie.

Îmbunătăţirea calităţii forţei de
muncă şi a condiţiilor de lucru, a gradului
de utilizare a patrimoniului precum şi a
sistemelor de management şi creşterea
calităţii serviciilor şi produselor.

Obiectivele propuse sunt susţinute de
un set de acţiuni concrete, dintre care cele
mai importante ar fi:

Participarea susţinută la procedurile
de atribuire contracte organizate de către
Autorităţi Contractante din România.

Extinderea pieţei pe care activează
societatea, prin participare la licitaţii
externe în domeniul construcţiilor (hidro -
tehnice, edilitare etc.), organizate în ţări
din uniunea Europeană, Orientul Mijlociu
şi alte zone geografice de interes.

există contracte pe care le onoraţi şi
peste hotare? pe ce pieţe activaţi şi ce
tipuri de lucrări aveţi în desfă şu rare?

Da, în prezent, în execuţia societăţii se
află un număr de 10 contracte încheiate în
străinătate, cu o valoare de 181.446.480,97
euro. 

Amintim aici: 
Reabilitarea Sistemelor de Irigaţii

Cen tralizate în Criuleni şi Lopatna, Repu -
blica Moldova.

Lucrări de construcţie pentru rea -
bilitarea sistemelor centralizate de irigaţii
Coşniţa, Puhăceni şi Roşcani, Republica
Moldova.

Participare în execuţia ecluzei mari -
time Wasland, Anvers-Belgia.

Construcţia Barajelor Nazanin,
Chamirga şi Bawanur şi Centrala hidro -
electrică Bawanur în Republica Irak (Re -
giunea Kurdistan).

cum aţi gestionat disponibilizările
imperios necesare, care să conducă
la ajustări şi reechilibrări econo -
mice? cum aţi reuşit să dialogaţi cu
salariaţii?

Societatea are negociat cu partenerii
sociali un contract colectiv de muncă pe o
perioadă de 3 ani – 2010-2013.

În cadrul acestui parteneriat social se
desfăşoară lunar, la nivelul central al
Societăţii, întâlniri cu toţi reprezentanţii
salariaţilor.

Având în vedere caracterul sezonier al
lucrărilor din domeniul construcţiilor,
determinat de condiţiile meteorologice şi
de sincopele în finanţarea lucrărilor (deoa -
rece bugetele de investiţii sunt definitivate
după primul trimestru al anului), Socie -
tatea este obligată să întocmească, pentru
perioada de timp friguros, proiecte de
concediere colectivă a salariaţilor.

Acest lucru se practică începând din
anul 2003, când Codul Muncii a definit şi
permis acest lucru. 

care sunt cei mai importanţi
beneficiari interni ai lucrărilor
Hidroconstrucţia la acest moment?

Principalii beneficiari interni ai lucră -
rilor executate de operatorul economic
hidroconstrucţia S.A. sunt: Consiliile

judeţene, Regiile Autonome judeţene de
Apă Canal, Administraţiile Bazinale de
Apă din cadrul Administraţiei Naţionale
,,Apele Române“,  Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare, Direcţiile Regio -
nale de Drumuri şi Poduri din cadrul Com -
paniei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România, consiliile locale şi
hidroelectrica S.A.

cum apreciaţi că veţi încheia, din
punct de vedere economic, anul în
curs?

Sistarea pe termen lung (peste un an) a
execuţiei lucrărilor hidroenergetice pentru
care hidroconstrucţia S.A. este speciali -
zată şi pentru care au fost investite sume
mari în dotări tehnice şi personal de spe -
cia litate a avut în anul 2013 un impact
negativ în activitatea societăţii.

Celor menţionate li se adaugă
imobilizările financiare de peste 250
milioane lei, pentru lucrări executate şi
confirmate de beneficiar (hidroelectrica)
şi care se vor achita în următorii trei ani.

Reducerea semnificativă a numărului
de proiecte de investiţii, creşterea concu -
ren ţei pentru adjudecarea proiectelor
scoase la licitaţie, creşterea gradului de
apre ciere subiectivă în atribuirea
execuţiei proiectelor licitate (subevaluări
de oferte, criterii subiective de
eligibilitate şi selec tare a ofertelor etc.)
au avut, de asemenea, impact negativ în
eficienţa economică şi financiară a
societăţii.

Situaţia economico-financiară va pre -
zenta un rezultat pozitiv, respectiv înre gis -
trarea de profit, dar care este semni ficativ
influenţat de cauzele prezentate mai sus. 

care ar fi priorităţile Hidrocon -
strucţia pentru anul care urmează?
cât de încrezători putem fi într-o
revenire palpabilă a economiei
româ neşti, dincolo de statisticile care
arată o uşoară creştere a pib?

ţinând cont de conjunctura economică
actuală, destul de dificilă, şi de o piaţă a
construcţiilor marcată profund de criza
economică, va trebui să găsim resursele
necesare pentru menţinerea şi îmbunătă -
ţirea poziţiei de piaţă şi diversificarea
domeniului de activitate.

Milităm permanent pentru îndeplinirea
obiectivelor generale înscrise în declaraţia
noastră de politică în domeniul calităţii,
protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii
muncii, responsabilităţii sociale şi secu -
rităţii informaţiei a societăţii.

Se impune găsirea unor noi soluţii
manageriale dinamice şi flexibile, precum
şi o mare capacitate de adaptare la cerin -
ţele pieţei interne şi internaţionale. vom
participa la licitaţii  în ţară şi în străinătate
şi vom executa lucrările câştigate, respec -
tând standardele de calitate şi cerinţele
beneficiarilor.

Abordăm anul 2014 cu speranţa că
economia românească va reuşi să intre în
normalitate, iar sectorul construcţiilor va
cunoaşte o creştere reală, cu efecte
benefice şi pentru societatea noastră.

cristian pavel

Milităm permanent pentru
îndeplinirea obiectivelor

generale înscrise în declaraţia
noastră de politică în

domeniul calităţii, protecţiei
mediului, sănătăţii şi securităţii
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economia românească va
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iar sectorul construcţiilor va
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efecte benefice şi pentru
societatea noastră.
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În 2012, 11 lanţuri de retail s-au nu -
mă rat printre primele 100 de com -
panii din România. Cifra de afaceri

cumulată a celor 11 companii a fost de
peste 7,2 miliarde euro. În anul prece -
dent, 2011, 10 dintre retailerii prezenţi şi
în 2012 în Top 100 au înregistrat o cifră
de afaceri cumulată de circa 6,6 miliarde
euro. Apetitul scăzut al românilor pentru
cumpărături pare să nu îi descurajeze pe
retaileri, care investesc în continuare în
deschiderea de noi magazine. Majorita -
tea au ales să-şi extindă reţelele în 2012
şi în 2013 şi să crească numărul de
angajaţi. Totuşi, având în vedere mă -
surile de investiţii şi contextul economic
nefavorabil, ratele profitabilităţii sunt
mult scăzute faţă de perioada boomului
economic. Astfel, în 2012, cea mai mare
rată a profitabi li tăţii, versus 2011, a fost
înregistrată de Kaufland, cu un procent
de 5,1%. Mer gând mai departe, o medie
a ratelor pro fi ta bilităţii raportate de cei 9
retaileri, care în 2012 au înregistrat

creşteri ale cifrei de afaceri, se ridică la
numai 2,28%. (Tabel)

Potrivit datelor furnizate de Centrul
Român de Modelare Economică, două
dintre firmele de retail, Real,- hyper -
market şi Lidl Discount, au înregistrat
pierderi, celelalte 9 însumând un profit
de aproape 176 milioane euro. De
asemenea, în 2012, alte două companii,
METRO Cash & Carry şi Selgros Cash
Carry, au coborât în clasament, 6 dintre
jucători au urcat în Top 100, Kaufland
România şi Carrefour România şi-au
păstrat poziţiile din 2011, iar Profi Rom
Food reprezintă new entry-ul sectorului.

cifră de afaceri de
peste un miliard de euro

Kaufland este de ceva timp în
fruntea retailerilor din România, cu cea
mai mare cifră de afaceri. În 2012,
aceasta s-a ridicat la peste 1,4 miliarde

RETAILERII, 
10% DIN PRIMELE 100 DE COMPANII

DIN ROMÂNIA
Cele mai importante lanţuri de retail din România au reprezentat în 2012 peste 10%

din primele 100 de companii, potrivit clasamentului realizat de Centrul Român de
Modelare Economică. Acest rezultat este de remarcat având în vedere contextul

economic nefavorabil în care ne aflăm încă şi apetitul de consum, în continuare
scăzut, al românilor. Astfel, în 2012, cei 11 retaileri care s-au numărat printre

primele 100 de companii din România au avut o cifră de afaceri cumulată de peste
7,2 miliarde de euro. Jucătorii din domeniu sunt optimişti şi spun că până acum

toate semnele indică un 2014 mai bun decât anul anterior.
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de euro. Singurul jucător a cărui cifră de
afaceri mai depăşeşte valoarea de un 1
miliard de euro este METRO Cash &
Carry, cu 1,1 miliarde euro în 2012.

Potrivit informaţiilor furnizate
Finmedia de Kaufland, unul dintre factorii
care au contribuit la obţinerea rezultatelor
actuale este reprezentarea în teritoriu, în
ultimii ani, compania adoptând o politică
de expansiune accentuată, inclusiv în oraşe
de dimensiuni mai mici, cum ar fi:
Paşcani, Fălticeni, Rădăuţi.

Kaufland România deţinea la începutul
lunii noiembrie 87 de magazine. În 2013
au fost deschise 6 noi magazine, iar până la
sfârşitul acestui an urmau alte două inau -
gurări. „De la venirea companiei în
România am investit mult peste un miliard
de euro şi am creat în mod direct peste
12.000 locuri de muncă stabile în maga -
zine, centrele logistice din Ploieşti şi
Turda, precum şi în sediul administrativ.
Forţa de muncă este recrutată, de regulă,
de pe piaţa locală. Investiţia medie într-un
magazin Kaufland variază între 6-9 mili -
oane euro, în funcţie de preţul terenului
achiziţionat”, ne-au declarat reprezentanţii
companiei.

Potrivit acestora, Kaufland va continua
şi în 2014 ritmul mediu de expansiune de
până acum, deschizând noi magazine atât
în ţară, cât şi în Bucureşti. „Din experienţa
noastră, clienţii din România simt încă
efectele crizei economice şi cumpără în
ge neral foarte raţional, doar strictul nece -
sar. Nu dorim însă să emitem nici un fel de
ipoteză referitoare la viitor, deoarece pers -
pec tivele sunt legate în mod direct de
situa ţia şi starea macroeconomică a Ro -
mâniei şi de stabilitatea şi raportul mone -

dei naţionale”, au mai precizat reprezen -
tanţii companiei. 

Suprafaţa de vânzare medie a unui
magazin Kaufland este de peste 3500 mp.
Sortimentul magazinelor Kaufland conţine
până la 19.000 de articole diverse (produse
de marcă, produse regionale, mărci
exclusive) şi oferă clienţilor nu numai
preţuri reduse, ci şi prospeţime, varietate şi
o calitate superioară. Portofoliul este axat
în principal pe produse de la furnizori
naţionali şi regionali.

retailerul cu cel mai
mare salt în top 100 din 2012

Mega Image a înregistrat anul trecut
unul dintre cele mai mari salturi în Topul
100 al primelor companii din România,
poziţionându-se pe locul 56, după ce în
2011 a ocupat poziţia 79.

„Performanţa companiei Mega Image
este construită pe încrederea pe care o
avem în piaţa românească. Cu toate că pia -
ţa este dificilă, aşa cum o arată şi tendin ţe -
le de consum, în spatele rezulta telor obţi -
nute stau eforturi multiple depuse pentru a
ne deservi clienţii, cel mai impor tant fiind
acela de a investi masiv pentru a putea oferi
un preţ accesibil, punctând avantajul oferit
de proximitate şi standar dele Mega Image”,
ne-au declarat repre zentanţii companiei.

Ca şi colegii mai mari de breaslă, Mega
Image colaborează cu furnizorii locali
pentru a oferi cea mai bună sorti men taţie şi
dezvoltă parteneriate cu produ cători
pentru a crea noi game de produse. Com -
pa nia a reuşit şi în acest an să menţină ace -
laşi ritm de expansiune ca şi în 2012, des -
chizând peste 70 de magazine şi ajun gând
astfel la un număr total de 265 de unităţi. 

„Ca şi restul ţărilor din Europa,
economia României depinde de relansarea
economică a uniunii Europene. Din acest
punct de vedere, România prezintă multe
puncte forte pentru a beneficia de pe urma
unei îmbunătăţiri a economiei. Tendinţele
actuale par a arăta un an 2014 mai bun
decât anul anterior. Acordăm o atenţie
sporită măsurilor interne ce au ca obiectiv
creşterea consumului, cum ar fi creşterile
salariale sau scăderea TvA”, au precizat
reprezentanţii Mega Image. 

Potrivit acestora, deprecierea leului
este considerată o ameninţare pentru sec -
tor, pentru că în urma acesteia puterea de
cumpărarea a clienţilor scade (din cauza
cos turilor crescute ale creditelor, a fac tu -
rilor la utilităţi etc.). 

emiliana dovan

clasamentul primilor retaileri din romÂnia, prezen}i în top 100 2012

loc
2012

loc
2011 compania ca 2012

(mil. euro)
ca 2011

(mil. euro)
rata

profitabilită]ii (%)
profit pierdere
2012 (mil. euro)

8 8 KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuRE{TI 1444,8 1318,1 5,1 74,7

13 10 METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuRE{TI 1129,9 1171,1 1,9 21,5

16 16 CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuRE{TI 962,3 951,2 3,4 33,6

21 19 SELgROS CASh CARRY SRL BRA{Ov 768,9 804,1 2,3 18,3

24 25 REAL,- hYPERMARKET ROMÂNIA S.R.L. BuCuRE{TI 650,5 709,9 -2,5 -16,5

28 55 LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA** 576,8 396,1 -2,2 -12,9

46 59 AuChAN ROMÂNIA SA BuCuRE{TI 442,9 372,3 0,4 2,1

56 79 MEgA IMAgE BuCuRE{TI 394,3 288,1 3,3 13,2

68 70 ROMÂNIA hYPERMARChE SA BuCuRE{TI 328 325,2 2,2 7,2

81 86 BILLA ROMÂNIA SRL BuCuRE{TI 284,2 266 0,4 1,1

87 * PROFI ROM FOOD SRL TIMI{OARA 259,3 - 1,6 4,2

* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă / Sursa: Centrul Român de Modelare Economică
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regiunea nord-est

Ca şi în anul 2011, cele zece com -
panii de top din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est cumulează, în anul 2012, cea
mai mică valoare a cifrei de afaceri,
comparativ cu celelalte topuri regionale,
deşi ceva mai ridicată decât cea a anului
2011, adică 2,23 miliarde euro faţă de
1,97 miliarde de euro. Profitul brut al
topului regional pe anul 2012 este şi el
ceva mai bun faţă de anul 2011,
ajungând la 0,21 miliarde euro faţă de
0,17 miliarde de euro. Rata profitului
raportat la cifra de afaceri aferentă aces -
tui TOP 10 al Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est este de 9,52%, şi ea un pic mai
crescută faţă de anul 2011, când a fost
de 8,98%. Topul are o rată a stabilităţii
de 100%, nici o companie nepărăsind

topul. Ierarhia topului nu a suferit
schimbări importante, cele trei companii
din fruntea topului regional pe anul
2011, DEDEMAN, DELPhI DIESEL şi
ALTEx, care se regăsesc şi în TOP
100/2012, păstrându-şi locurile fruntaşe
şi în topul regional din anul 2012. O
schimbare mai importantă este trecerea
companiei SPEDITION uMB de pe
locul 4 în topul pe anul 2011, pe locul 7
în anul 2012, cu rezultate mai slabe ale
cifrei de afaceri şi profitului. Spre deo -
sebire de anul 2011, când o singură
com panie, şi anume ARCELORMI -
TTAL TuBuLAR, a fost pe pierdere, în
anul 2012 toate companiile sunt pe
profit. Cea mai mare rată a profitului a
înregistrat-o TCE 3 BRAzI, de 20,63%.
Pe primul loc în acest top 10 se află
compania DEDEMAN, cu o cifră de
afaceri mai mare ca în anul 2011 şi cu o

49 DE COMPANII PREzENTE 
ÎN TOPuRILE REgIONALE 

SE REgăSESC ÎN TOP 100/2012
Continuăm, şi în această a 12-a ediţie a publicaţiei ROMÂNIA TOP 100 COMPANII, să

prezentăm performanţele primelor zece societăţi din cele opt regiuni de dezvoltare ale României:
Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti, un barometru extrem de

relevant pentru harta dezvoltării economice la nivel de judeţe şi regiuni. Cifrele cumulate
obţinute, în anul 2012, de cele 80 de companii din aceste opt topuri regionale arată că: cifra de

afaceri cumulată a fost de 47,6 miliarde de euro, depăşind cu 0,6 miliarde de euro rezultatul din
anul 2011, profitul brut a atins 2,37 miliarde de euro, mai mare cu 0,38 miliarde de euro decât

cel din 2011, rata profitabilităţii a crescut la 4,64% de la 3,5% în anul 2011 şi 59 de companii din
cele 80 au fost pe profit, faţă de 58, câte au fost în anul 2011. Procentul de stabilitate a scăzut în

anul 2012 la 83,75%, de la 87,5% în anul 2011, dar e mai mare decât cel din anul 2010, care a
fost de doar 80%. Din cele 80 de companii prezente în cele opt topuri 10 regionale, 49 se

regăsesc şi în TOP 100/2012. 

Top 10 rEgional
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valoare mai mare a profitului obţinut.
Patru companii sunt din judeţul Bacău, trei
din Neamţ, două din Iaşi şi una din
Suceava. 

regiunea sud-est

Cele zece societăţi din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est, prezente în topul
regional pe anul 2012, au cumulat aproape
aceeaşi cifră de afaceri ca şi în topul
regional pe anul 2011, 5,78 miliarde euro
(faţă de 5,56). Deşi este una dintre cele
două regiuni de dezvoltare ale căror 10
companii de top au cumulat un profit
negativ în anul 2012, vorbim de Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est şi Regiunea de
Dezvoltare Sud-vest, rezultatul din TOP
10 obţinut de Regiunea de Dezvoltare Sud-
Est este mai bun decât cel din anul 2011,
ajungând la -0,13, de la -0,49 miliarde
euro. O explicaţie ar putea fi şi faptul că a
crescut, de la două la cinci, numărul de
companii profitabile în anul 2012
comparativ cu anul 2011. ROMPETROL

RAFINARE, aflat tot pe locul întâi, la
cifra de afaceri, rezultat uşor mai bun
decât în 2011, este pe primul loc şi la
volumul pierderilor, -66,798 de milioane
de euro, totuşi cu aproape de trei ori mai
mic decât în anul 2011. Dintre celelalte
patru companii aflate pe pierdere, două au
reuşit, în anul 2012, să mai reducă volumul
acestora, ARCELORMITTAL galaţi, la 
-51 milioane de euro de la -146 milioane
de euro în anul 2011, şi ROMPETROL
PETROChEMICALS, de la -35 milioane
de euro în anul 2011 la -14 milioane de
euro în anul 2012. şase societăţi sunt din
judeţul Constanţa, trei din galaţi şi una din
Buzău. În TOP 100/2012 se regăsesc cinci
dintre cele zece companii ale topului
regio nal.

regiunea sud

Cu o cifră de afaceri cumulată un pic
mai mare decât cea din anul 2011, 7,67 de
miliarde de euro, TOP 10/2012 corespun -
zător Regiunii de Dezvoltare Sud se

caracterizează printr-o creştere a profitului
brut, de la o valoare negativă în anul 2011,
de -0.07 miliarde euro, la o valoare
pozitivă în 2012, de 0.06 miliarde de euro.
Asta a condus şi la o îmbunătăţire a ratei
profitului raportat la cifra de afaceri, de la
-1.04% în 2011 la 0.78% în 2012. şapte
companii din acest top 10 regional se regă -
sesc şi în TOP 100/2012. AuTOMOBILE
DACIA se află în continuare pe primul loc
al topului regiunii de dezvoltare SuD, deşi
a obţinut în 2012 rezultate mai slabe, atât
la cifra de afaceri, cât şi la profit. Aflată pe
locul doi, PETROTEL-LuKOIL a reuşit,
în 2012, să-şi diminueze pierderile, de la 
-92 milioane euro în 2011, la -61 milioane
euro. La fel, societatea de retail LIDL şi-a
redus pierderile, la -12 milioane de euro în
2012, de la -66 milioane de euro în 2011.
Cea mai bună rată a profitabilităţii a
obţinut-o un nou intrat în TOP 10/2012,
CAMERON ROMÂNIA, cu 21,93%.
şapte companii ale topului regional sunt
prezente şi în TOP100/2012.

regiunea sud-vest

Rezultatele generale ale topului 10 al
Regiunii de Dezvoltare Sud-vest pe anul
2012 sunt mai slabe decât cele din anul
2011. Poate să fie şi o urmare a părăsirii
aces tui top de către patru societăţi impor -
tante din sectorul energetic, COM -
PLExELE ENERgETICE TuRCENI,
CRAIOvA, ROvINARI şi S.N. A LIg -
NITuLuI OLTENIA. O scădere a cifrei de
afaceri cumulate de la 3,11 la 3,03 miliarde
de euro, o diminuare a profitului brut de la
0.12 la -0.15 miliarde de euro, o micşorare
a ratei profitului raportat la cifra de afaceri,
la -5.19% de la 4.02%, o scădere a stabi -
lităţii topului, de la 100% la 60%, o
reducere a numărului de companii profita -
bile, de la 8 la 7. Este de remarcat intrarea,
chiar pe primul loc, în acest top, a compa -
niei FORD, cu o cifră de afaceri de 556

regiunea

cifra de
afaceri
2012 

mil euro

cifra 
de afaceri 

2011 
mil euro

profitul 
brut 
2012 

mld euro

profitul 
brut 
2011

mld euro

rata profitului
raportat la

cifra de afaceri
2012 %

rata
profitabilităţii

generale 
2011 %

număr
companii

profitabile
2012

număr
companii

profitabile
2011

rata
stabilităţii
2012 %

rata
stabilităţii

2011 %

NORD-EST 2.23 1.97 0.21 0.17 9.52 8.98 10 9 100 90

SuD-EST 5.78 5.76 -0.13 -0.49 -2.31 -8.53 5 2 80 80

SuD 7.67 7.47 0.06 -0.07 0.78 -1.04 6 6 70 80

SuD-vEST 3.03 3.11 -0.15 0.12 -5.19 4.02 7 8 60 100

vEST 2.86 2.84 0.12 0.08 4.41 3.13 7 9 90 80

NORD-vEST 2.8 3.57 0.3 0.03 10.9 1.02 9 8 80 80

CENTRu 5.3 5.27 0.6 0.62 11.43 11.38 7 8 100 90

BuCuREşTI 17.93 17 1.36 1.53 7.61 9.05 8 8 90 100

Total – 80 COMPANII 47.6 46.99 2.37 1.99 4.64 3.5 59 58 83.75 87.5
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milioane de euro, dar cu o pierdere de -107
milioane de euro, ca şi coborârea compa -
niei OLTChIM de pe locul 2 pe locul 8,
companie care în 2012 şi-a dublat pierde -
rea, ajungând de la -65 la -128 milioane
euro, şi care şi-a înjumătăţit cifra de
afaceri, la 171 milioane de euro. ALRO
SLATINA a obţinut o cifră de afaceri mai
mică în anul 2012, coborând de pe locul 1
pe locul 3, şi a trecut pe pierdere, la -42
milioane de euro de la un profit de 66
milioane de euro în 2011. Cinci companii
din acest top regional se regăsesc şi în
TOP100/2012.

regiunea vest

Cea mai importantă companie din
TOP10/2012 al Regiunii de Dezvoltare
vest este CONTINENTAL AuTOMO -
TIvE PRODuCTS din Timişoara, care se
află pe locul întâi, cu cea mai mare cifră de
afaceri, 533 de milioane de euro, cel mai
mare profit, 106 milioane de euro, dublu
faţă de 2011, şi cea mai mare rată a
profitabilităţii, de 19,98%. Cifra de afaceri
cumulată a topului regional în 2012 este de
2.86 miliarde de euro, puţin mai mare
decât în anul 2011. Creşteri la nivelul
topului s-au înregistrat şi la profit, 0,12
miliarde de euro, şi la rata profitabilităţii,
de 4,41%. Dacă în anul 2011, o singură
companie înregistra pierderi, numărul
acestora a crescut în 2012 la trei, societăţii
CONTINENTAL AuTOMOTIvE RO -
MÂ  NIA alăturându-i-se TAKATA din
Arad şi SEWS din Deva. O singură com -
panie a părăsit topul, locul ei fiind luat de
producătorul de carne SMIThFIELD
PROD din Timişoara. şase companii din
acest top regional sunt prezente şi în TOP
100/2012. judeţul Timiş este reprezentat
cel mai bine, de şase companii, judeţul
Arad de două, iar judeţele hunedoara şi
Caraş-Severin de câte o companie.

regiunea nord-vest

Deşi cifra de afaceri cumulată a celor
10 companii din topul pe Regiunea de
Dezvoltare Nord-vest a scăzut în anul
2012 faţă de anul 2011, la 2,80 miliarde
euro faţă de 3,57 miliarde euro, profitul a
crescut semnificativ, de la 36 milioane de
euro în 2011 la 305 milioane de euro în
2012. O cauză ar putea fi părăsirea topului
10 de către compania MEChEL Câmpia
Turzii, care a luat cu ea nu numai valoarea
cifrei de afaceri, dar şi volumul pierderii,
care în 2011 a fost de -25 milioane de euro.
Ieşirea companiei NOKIA din joc a făcut

ca societăţile clasate anul trecut pe locurile
2, 3 şi 4 să treacă acum pe locurile 1, 2 şi 3.
Aşadar, MOL ROMÂNIA PETROLEuM
PRODuCTS din Cluj-Napoca se află pe
primul loc din cele zece, cu o cifră de
afaceri mai mare decât cea din anul 2011,
de 930 milioane de euro, şi cu o
substanţială creştere a profitului, de la 335
de mii de euro în 2011, la 19 milioane de
euro în 2012. Cel mai mare profit l-a
înregistrat, în 2012, SILCOTuB zalău, 61
milioane de euro, aproape dublu faţă de
anul 2011, ca şi cea mai mare rată a
profitabilităţii, de 16,43%. Singura
companie pe pierdere din topul 10 regional
este, în anul 2012, CELESTICA, care a
obţinut rezultate mai slabe decât în anul
2011, atât la cifra de afaceri, cât şi la
profit. Doar trei companii din acest top
regional se regăsesc în TOP100/2012.

regiunea centru

Avem aici un top regional cu rezultate
extrem de apropiate de cifrele prezente în
Top 10 pe anul 2011. Cele zece companii
din TOP 10/2012 al Regiunii de Dezvol -
tare Centru au obţinut o cifră de afaceri
cumulată de 5,3 miliarde de euro (5,27 în
2011), un profit brut de 0,6 miliarde de
euro (0,62 în 2011), o rată a profitului
raportat la cifra de afaceri de 11,43%
(11,38% în 2011), de altfel, cea mai mare
rată din cele opt regiuni. Nici o companie
nu a părăsit topul, ordinea acestuia
păstrându-se ca şi în anul 2011, mai ales în
plutonul fruntaş al primelor şase societăţi,
care sunt, de altfel, prezente şi în TOP
100/2012. Cel mai bun rezultat la cifra de
afaceri aparţine E.ON ENERgIE Târgu
Mureş, mai mare ca în anul 2011, care şi-a
mai diminuat şi pierderea, de la -45
milioane de euro în 2011 la -7 milioane de
euro în 2012. Cel mai mare profit l-a înre -
gistrat ROMgAz Mediaş, 343 milioane de

euro, ca şi cea mai bună rată a profita -
bilităţii, de 39,78%. şapte companii au
avut profit în anul 2012, faţă de opt în anul
2011, numărul companiilor pe pierdere
ridicându-se la trei. Celor două din anul
2011 li s-a alăturat şi compania producă -
toare de componente auto SChAEFFLER,
din Braşov, cu -4,8 miliarde de euro. 

regiunea bucureŞti

Regiunea de Dezvoltare Bucureşti are,
aşa cum era de aşteptat, cele mai bune
rezultate dintre cele opt topuri regionale,
deşi puţin mai slabe decât în anul 2011.
Cifra de afaceri cumulată a topului
regional din anul 2012, pe Regiunea de
Dezvoltare Bucureşti, a fost de 17,93
miliarde de euro, profitul brut de 1,36
miliarde de euro, iar rata profitului raportat
la cifra de afaceri de 7,61%. Toate cele
zece companii din topul regional sunt
prezente şi în TOP 100/2012. Pe primul loc
în topul regional pe 2012 s-a poziţionat
OMv PETROM, compania care se afl` pe
primul loc şi în TOP 100/2012, cu o cifră
de afaceri de 4,3 miliarde de euro, mai
mare decât în 2011, un profit şi o rată a
profitului ceva mai mici decât în anul
2011, de 1 miliard de euro, respectiv de
23,49%. Cele două companii, ROMPE -
TROL DOWNSTREAM şi LuKOIL
ROMÂNIA, care au avut valori negative
ale profitului în anul 2011, şi-au mărit
pierderile în anul 2012, la -33 milioane
euro şi, respectiv, -50 milioane euro.
Surprinzător, din topul regional a ieşit
compania ORANgE, în locul ei intrând
ELECTRICA FuRNIzARE. şapte com -
panii din cele prezente în topul regional pe
anul 2012 au avut cifre de afaceri mai mari
decât în anul 2011, iar patru companii au
avut şi creşteri ale profitului. 

georgeta clinca
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top 10 nord-est                                                              bac~u  / boto{ani / ia{i / neam} / suceava / vaslui

DEDEMAN SRL BACău BACău 540,972 67,010 12,39 47

DELPhI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL BR~TuLENI IAşI 414,995 29,747 7,17 29

ALTEx ROMÂNIA SRL PIATRA NEAMţ NEAMţ 254,091 3,372 1,33 47

EggER ROMÂNIA SRL RăDăuţI SuCEAvA 195,189 17,779 9,11 16

ARCELORMITTAL TuBuLAR PRODuCTS ROMAN SA NEAMţ 185,461 6,076 3,28 24

E.ON MOLDOvA DISTRIBuţIE SA IAşI IAşI 149,373 19,483 13,04 35

SPEDITION uMB SRL BACău BACău 138,412 25,158 18,18 42

COMFERT SRL BACău BACău 128,260 3,067 2,39 46

TEhNOSTRADE SRL BACău BACău 123,375 19,552 15,85 42

TCE 3 BRAzI SRL PIATRA NEAMţ NEAMţ 103,497 21,350 20,63 01

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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top 10 sud-est                                                        br~ila / buz~u / constan}a / gala}i / tulcea / vrancea

ROMPETROL RAFINARE SA NăvODARI CONSTANţA 2765,510 -66,798 -2,42 19

ARCELORMITTAL gALAţI SA gALAţI 1216,042 -51,855 -4,26 24

ARABESQuE SRL gALAţI gALAţI 350,992 11,682 3,33 46

MAIRON gALAţI SA gALAţI gALAţI 254,917 6,326 2,48 46

BuNgE ROMÂNIA SRL Buzău Buzău 254,152 -8,614 -3,39 46

AMEROPA gRAINS SA CONSTANţA CONSTANţA 198,468 0,681 0,34 46

ROMPETROL PETROChEMICALS SRL NăvODARI CONSTANţA 191,914 -14,090 -7,34 20

DAEWOO MANgALIA hEAvY INDuSTRIES SA MANgALIA CONSTANţA 186,979 -49,816 -26,64 30

BRISEgROuP SRL CONSTANţA CONSTANţA 184,567 6,483 3,51 46

gRuP SERvICII PETROLIERE CONSTANţA CONSTANţA 182,459 32,369 17,74 09

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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top 10 sud                               arge{ / c~l~ra{i / dÂmbovi}a / giurgiu / ialomi}a / praHova / teleorman

AuTOMOBILE DACIA SA MIOvENI ARgEş 2859,548 77,152 2,70 29

PETROTEL-LuKOIL SA PLOIEşTI PRAhOvA 1555,987 -61,590 -3,96 19

RENAuLT INDuSTRIE ROuMANIE SRL MIOvENI ARgEş 1218,869 -3,821 -0,31 45

LIDL DISCOuNT SRL NEDELEA** PRAhOvA 576,849 -12,910 -2,24 47

ARCTIC SA găEşTI DÂMBOvIţA 307,962 24,398 7,92 27

jOhNSON CONTROLS ROMÂNIA SRL MIOvENI ARgEş 290,718 -20,463 -7,04 31

FILDAS TRADINg SRL PITEşTI ARgEş 250,284 6,834 2,73 46

ExPuR SA SLOBOzIA IALOMIţA 223,030 4,842 2,17 10

CAMERON ROMÂNIA SRL CÂMPINA PRAhOvA 200,772 44,034 21,93 28

INTERAgRO SRL zIMNICEA TELEORMAN 191,022 1,718 0,90 01

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă

d
e

n
u

m
ir

e

c
o

m
pa

n
ie

ju
d

e
ţ

c
if

r
a

 d
e

a
fa

c
e

r
i

20
12

, m
il

.
e

u
r

o

p
r

o
f

it
 /

p
ie

r
d

e
r

e
20

12
, m

il
.

e
u

r
o

r
a

t
a

 
p

r
o

f
it

a
b

i-
l

it
ă

ţ
ii

, %

c
o

d
 c

a
e

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

top 10 sud-vest                                                              dolj / gorj / meHedin}i / olt / vÂlcea

FORD ROMÂNIA SA CRAIOvA DOLj 556,362 -107,873 -19,39 29

COMPLExuL ENERgETIC OLTENIA SA TÂRgu jIu gORj 501,942 39,522 7,87 35

ALRO SLATINA OLT 467,182 -42,274 -9,05 24

CEz vÂNzARE SA CRAIOvA DOLj 350,206 27,451 7,84 35

PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL SLATINA OLT 341,467 16,485 4,83 22

TMK-ARTROM SA SLATINA OLT 204,236 11,428 5,60 24

CEz DISTRIBuţIE SA CRAIOvA DOLj 186,210 23,926 12,85 35

OLTChIM SA RÂMNICu vÂLCEA vÂLCEA 171,778 -128,292 -74,68 20

REgIA AuTONOMă PENTRu ACTIvITăţI NuCLEARE DROBETA-TuRNu SEvERIN MEhEDINţI 142,918 0,495 0,35 20

PRYSMIAN CABLuRI şI SISTEME SA SLATINA OLT 110,406 1,679 1,52 27

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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top 10 vest                                                              arad / cara{-severin / Hunedoara / timi{

CONTINENTAL AuTOMOTIvE PRODuCTS SRL TIMIşOARA TIMIş 533,367 106,592 19,98 22

DELPhI PACKARD ROMÂNIA SRL SÂNNICOLAu MARE TIMIş 382,223 12,108 3,17 29

TAKATA ROMÂNIA SRL ARAD ARAD 346,917 -1,444 -0,42 29

CONTINENTAL AuTOMOTIvE ROMÂNIA SRL TIMIşOARA TIMIş 318,829 -25,496 -8,00 29

COFICAB EASTERN EuROPE SRL ARAD ARAD 273,395 20,425 7,47 27

PROFI ROM FOOD SRL TIMIşOARA TIMIş 259,368 4,217 1,63 47

SEWS ROMÂNIA SRL DEvA huNEDOARA 200,729 -5,174 -2,58 25

TRW AuTOMOTIvE SAFETY SYSTEM SRL TIMIşOARA TIMIş 198,914 2,426 1,22 29

TMK-REşIţA SA REşIţA CARAş-SEvERIN 182,592 9,182 5,03 24

SMIThFIELD PROD SRL TIMIşOARA TIMIş 167,168 3,423 2,05 10

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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top 10 nord-vest                                   biHor / bistri}a-n~s~ud / cluj / maramure{ / satu mare / s~laj

MOL ROMÂNIA PETROLEuM PRODuCTS SRL CLuj-NAPOCA CLuj 930,828 19,755 2,12 47

CELESTICA (ROMÂNIA) SRL BORş BIhOR 387,914 -2,614 -0,67 26

SILCOTuB SA zALău SăLAj 374,046 61,460 16,43 24

TRANSILvANIA gENERAL IMPORT-ExPORT SRL** ORADEA BIhOR 202,098 NA NA 46

EATON ELECTRO PRODuCţIE SRL SARBI MARAMuREş 186,585 9,216 4,94 27

LEONI WIRINg SYSTEMS RO SRL BISTRIţA BISTRIţA-NăSăuD 171,234 1,677 0,98 29

zAhăRuL ORADEA SA ORADEA BIhOR 149,712 4,008 2,68 10

uNICARM SRL vETIS SATu MARE 142,924 4,041 2,83 10

AuTONET IMPORT SRL SATu MARE SATu MARE 131,139 3,392 2,59 45

FDEE ELECTRICA DISTRIBuţIE TRANSILvANIA NORD SA CLuj-NAPOCA CLuj 128,170 14,892 11,62 35

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă / NA – lipsă date
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top 10 centru                                                                  alba / bra{ov / covasna / HargHita / mure{ / sibiu

E.ON ENERgIE ROMÂNIA SA TÂRgu MuREş MuREş 1179,836 -7,315 -0,62 35

S.N.g.N. ROMgAz SA MEDIAş SIBIu 862,429 343,096 39,78 6

SELgROS CASh CARRY SRL BRAşOv BRAşOv 768,925 18,319 2,38 46

AuTOLIv ROMÂNIA BRAşOv BRAşOv 425,206 35,201 8,28 29

AzOMuREş SA TÂRgu MuREş MuREş 410,533 65,008 15,84 20

hOLzINDuSTRIE SChWEIghOFER SRL SEBEş ALBA 407,706 89,890 22,05 16

CONTINENTAL AuTOMOTIvE SYSTEMS SRL SIBIu SIBIu 342,521 -27,924 -8,15 29

SChAEFFLER ROMÂNIA SRL CRISTIAN BRAşOv 320,432 -4,876 -1,52 28

SNTgN TRANSgAz SA MEDIAş SIBIu 298,022 88,177 29,59 49

POLISANO SRL SIBIu SIBIu 294,340 7,595 2,58 46

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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top 10 bucureŞti                                                             bucure{ti / ilfov

OMv PETROM SA BuCuREşTI BuCuREşTI 4378,379 1028,606 23,49 6

OMv PETROM MARKETINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 3387,051 68,127 2,01 47

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BuCuREşTI 1830,131 -33,669 -1,84 47

BRITISh AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA TRADINg SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1481,193 105,178 7,10 46

KAuFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITă BuCuREşTI BuCuREşTI 1444,877 74,763 5,17 47

LuKOIL ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1353,425 -50,063 -3,70 47

METRO CASh & CARRY ROMÂNIA SRL BuCuREşTI BuCuREşTI 1129,941 21,570 1,91 46

ELECTRICA FuRNIzARE SA BuCuREşTI BuCuREşTI 996,731 20,318 2,04 35

gDF SuE ENERgY ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 968,543 96,250 9,94 35

CARREFOuR ROMÂNIA SA BuCuREşTI BuCuREşTI 962,387 33,608 3,49 47

notă metodologică 

Sursa: SC FINMEDIA SRL, pe baza datelor obţinute de la Ministerul de Finanţe înregistrate până la 15 septembrie 2013. SC FINMEDIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru
eventualele erori în întocmirea bilanţurilor economico-financiare ce revin companiilor emitente. Pentru cifra de afaceri şi profit/pierdere s-a utilizat cursul de schimb mediu anual al
BNR de 4,4560 RON/EuRO. Profitul şi pierderea corespund datelor rezultatului brut al exerciţiului financiar din bilanţ. Codul CAEN Rev.2 este cel declarat în bilanţ de compania
emitentă. Companiile prezente în Top 100 România sunt cele cu personalitate juridică distinctă. În consecinţă, grupurile de companii cu acelaşi acţionar principal, fără personalitate
juridică, nu sunt incluse în Top 100. Structura proprietăţii fiecărei companii este cea indicată în bilanţul economico-financiar şi în menţiunile privind acţionariatul existente la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului. S.C. FINMEDIA SRL nu îşi asumă erorile referitoare la structura proprietăţii, declararea acesteia revine exclusiv companiei emitente. Topul nu
cuprinde companiile financiare şi de asigurări (cod CAEN 64, 65, 66), companii din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cod CAEN 84), activităţi
asociative diverse (cod CAEN 94) şi activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cod CAEN 99).
* - companii nou intrate în top / ** - Sursa: Informaţii din piaţă şi/sau rapoarte de firmă
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„2012 a fost un an dificil, atât pentru România, cât şi
pentru Europa Centrală. Cu toate acestea, România şi-a
menţinut locul în clasament, în ciuda numărului mai mic de
companii”, spune Ahmed ha ssan, Managing Partner Deloitte
Ro mânia. „14 companii au urcat în clasa mentul din acest an,
două dintre ele având o ascensiune de 74, respectiv 70 de
poziţii. Totodată, avem 5 companii nou-intrate în clasament,
faţă de numai 4 în 2012, ce-şi desfăşoară activitatea în
diferite domenii. În concluzie, multe dintre companiile
locale au înregistrat performanţe notabile anul trecut, deşi
mediul de afaceri rămâne incert”, a completat acesta. 

Reprezentată de 166 de companii, Polonia continuă să fie
liderul Topului 500. Companiile ucrainene au înregis trat cea
mai mare creştere a numărului de nou intrate în top în 2012
(grafic 1). Această creştere consistentă a reprezen tanţei uc rai -
 nei în Top 500 se datorează creşterii dinamice a veniturilor,
în mare parte în sectorul Business de Consum & Transporturi. 

romÂnia, ungaria Şi slovenia 
au potenţial lent de recuperare

„În ultimii cinci ani, de când a început criza financiară, o
mare parte a Europei Centrale nu şi-a revenit cu adevărat din 

ROMÂNIA OCuPă LOCuL 5 
ÎN TOP 500 REgIONAL

România este a cincea ţară din regiune după numărul de companii reprezentate în clasamentul
Deloitte Europa Centrală Top 500, cu 35 de companii. Veniturile lor agregate au totalizat aproape 39

miliarde de euro, la sfârşitul anului trecut, faţă de 39,6 miliarde de euro în 2011. Poziţionarea pe locul
5 în acest top, realizat analizând companiile din 18 ţări, este una foarte bună având în vedere că

România nu se bucură de previziuni foarte bune şi că, per ansamblu, rata de creştere a veniturilor
celor mai mari 500 de companii din regiune a înregistrat o scădere abruptă, de la 12,9%, anul trecut,

la doar 3,8%. Potrivit analizei, cifra de afaceri totală a atins valoarea de 724 miliarde euro.

companii romÂnEŞTi în Topuri globalE



70 ¦ decembrie 2013 ¦ romÂnia top 100 companii

recesiune. Diferenţele
eco nomice fundamentale
dintre ţările din regiune
cauzează factori diferiţi de
creştere a economiei proprii, iar
companiile mari se confruntă cu
diferite provocări de business.
ţări ca Polonia, ţările baltice,
Republicile Cehia şi Slovacia,
care au datorii publice mai mici,
sisteme bancare mai stabile şi
creşteri graduale ale consumului
privat, pot beneficia de costuri de
producţie mai mici şi de creşterea
producţiei industriale. România,
ungaria, Slovenia şi majoritatea
ţărilor sudice din regiune se
confruntă cu slăbiciuni simultane
în sec torul bancar, scăderea
consumului şi ne voia de măsuri
guvernamentale de auste ritate.
Aceste ţări au un potenţial de
recu perare foarte lent”, a declarat
Béla Seres, Managing Partner,
Financial Advisory Services

Deloitte Central Europe.
(grafic 2).

george Mucibabici, Pre -
şedinte Deloitte România, este
de părere că deşi zona euro îşi
revine cu paşi mici, compa -
niile trebuie să-şi păstreze
prudenţa, deoarece criza nu 
s-a încheiat încă. „Europa de
vest este prima regiune care
înregistrează rate pozitive de
creştere, dar acestea sunt încă
reduse şi insuficient susţinute
de centrul şi sudul Europei.
Mediul de afaceri rămâne
vulnerabil, ca urmare a unui
sistem bancar slăbit, a unui
şomaj ridicat şi a frămân -

tărilor sociale şi politice”,
a mai precizat Preşe -

dintele Deloitte Ro -
mâ nia.

În opinia lui Ah -
med hassan, condi -
ţiile de piaţă rămân

ne favorabile şi conti -
nuă să afecteze în mod

semnificativ deciziile de afaceri. „Astfel,
companiile trebuie să se concentreze în
perioada următoare pe îmbunătăţirea
eficacităţii şi eficienţei operaţionale, în
vederea generării unor fluxuri de nu -
merar suplimentare. Cele mai multe enti -
tăţi au dificultăţi în accesarea creditelor,
ceea ce influenţează mediul economic şi
marile companii, deşi adesea indirect”, a
declarat Ahmed hassan.

cele mai multe companii
activează în industria
energiei Şi resurselor 

Clasamentul celor mai mari companii
din România este dominat în continuare
de industria energiei şi resurselor (cu 14
companii), urmată de industria bunurilor
de consum şi transporturi (10), industria
prelucrătoare (6), tehnologie, media şi te -
le comunicaţii (4) şi industria farma ceu -
tică (1).

„Ne aşteptăm la mai multă stabilitate
şi predictibilitate în abordarea regle men -
tărilor şi sperăm să vedem o mai bună
corelare a politicii energetice la nivel de
ţară. În acelaşi timp, rămâne de văzut cum
privatizările din sectorul energetic se vor
desfăşura în acest an”, a declarat Dan Mo -
rari, general Director, E.ON Energie S.A.

Pentru prima dată, raportul prezintă
componenţa consiliilor directoare şi de
administraţie din companiile regionale.
În România, femeile şi managerii străini
reprezintă 17,1%, respectiv 35,5% din
numărul total de membri ai consiliilor
directoare, procente semnificativ mai
ridicate decât media înregistrată la nivel
regional (12,2%, respectiv 23,8%). Pon -

companii romÂnEŞTi în Topuri globalE
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derile referitoare la consiliile de supra -
veghere sunt asemănătoare ca tendinţă
pentru expatriaţi (36,2% în comparaţie
cu 28,6% în Europa Centrală), dar sunt
mai scăzute în cazul femeilor (11,8%,
faţă de 12,8% în CE).

În două clasamente regionale sepa -
rate ale primelor 50 de bănci, respectiv
50 de firme de asigurări din regiune,
România figurează cu şase bănci (faţă de
cinci, anul trecut) şi patru firme de
asigurare (5 în 2011). 

„Principala noastră provocare a fost gă -
sirea de noi moduri de a creşte busine s sul.
Costurile sistemice şi creditele neperfor -
mante rămân la cote înalte în sistemul
bancar şi aceste situaţii afectează previziu -
nile de creştere, pentru că majoritatea
acestor costuri sunt până la urmă transfe -
rate consumatorilor. Căutăm în permanenţă
eficientizarea costurilor, dar în acelaşi timp
trebuie să ne asigurăm că erodarea valorii
nu se va transfera în modelul nostru de
business, aşa cum se întâmplă în piaţă. Din
punctul meu de vedere, suntem mai bine
poziţionaţi decât alte bănci care trec
în continuare prin ajustări”, a
declarat Steven van groningen,
CEO Raiffeisen Bank România.

speranţe 
de redresare
economică

Luând în considerare semna -
lele din piaţă, există speranţe de
revenire econo mică în viitorul
apropiat, se precizează în studiul
Deloitte Europa Centrală. Astfel,
recenta ieşire din recesiune a
zonei euro şi reacţiile pozitive ale

mana gerilor de achiziţii din Polonia şi
ale investitorilor şi analiştilor germani au
contribuit la o uşoară îmbunătăţire a
nivelului de încredere pe principalele
pieţe regionale şi de export, ceea ce
reprezintă veşti bune pentru cele 202
com panii ale căror venituri au scăzut în
2012, faţă de doar 115, cu un an înainte. 

În concluzie, 2012 a adus declinuri
ale creşterilor veniturilor în rândul

marilor companii din Europa Centrală şi
de Est. A fost încă un an în care multe
afaceri au înregistrat descreşteri ale
venitu rilor. Aceste tendinţe negative sunt
de asemenea reflectate în Q 1 din 2013,
cu o descreştere medie a veni turilor de
0,5%. Încetinirea economică a afectat
toate sectoa rele şi ţările regiunii în 2012.
Dar indicatorii macroeconomici recenţi
suge rează câteva motive de optimism în

ceea ce priveşte creşterea pe
termen scurt. zona euro arată
semne de revenire după încetinirea
de termen lung, susţinută în mare
parte de eco     nomia germaniei.
Semne de revitalizare sunt de
asemenea vizibile în Polonia, unde
se pare că eco nomia a intrat într-o
fază de recuperare. (grafic 3)

Clasamentul realizat anual de
Deloitte Europa Centrală în 18 ţări
se află la a şaptea ediţie şi ia în
calcul cifra de afaceri raportată de
companii în anul calendaristic
precedent. 

emi iona[cu

deloitte central Europe Top 500 2013 – concluzii principale

Rata de creştere a veniturilor celor mai mari 500 de companii din regiune a înregistrat o
scădere abruptă, de la 12,9%, anul trecut, la doar 3,8%, în timp ce cifra de afaceri totală a
atins valoarea de 724 miliarde euro.
202 companii au declarat venituri în scădere în 2012, faţă de doar 115 în 2011. 
Ca şi în ediţiile anterioare, în top 10 predomină companiile din industria petrochimică şi
energetică (opt locuri, inclusiv prima şi a doua companie din regiune – PKN şi MOL). 
Compania ucraineană DTEK, ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, a constituit
cea mai mare surpriză a clasamentului din acest an, avansând de pe locul 32 pe locul 7.
Polonia domină în continuare clasamentul, cu 166 de companii. Cehia se situează pe locul
doi, cu 87 de companii, urmată de ungaria – 62, ucraina – 51 şi România – 35. 
Companiile din domeniul bunurilor de consum şi transporturi rămân preponderente în
clasamentul din acest an (158 în total, cu venituri de 172,89 miliarde de euro); urmează
industria energiei şi resurselor (150 de companii, cu cele mai mari venituri – 307,25
miliarde de euro) şi industria prelucrătoare (128, însumând aproape 175 miliarde de euro). 
Sectorul imobiliar a înregistrat cea mai importantă scădere a veniturilor agregate (11,7%,
în euro), spre deosebire de industria bunurilor de consum şi transporturilor, care prezintă cea
mai mare creştere (4,8%).

Costurile sistemice şi
creditele neperformante
rămân la cote înalte în

sistemul bancar şi aceste
situaţii afectează previziunile

de creştere, pentru că
majoritatea acestor costuri

sunt până la urmă
transferate consumatorilor.

STEVEN VAN GRONINGEN,
CEO Raiffeisen Bank România 








