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Înfiinţată în anul 1996, Transcarpatica SA Cluj-Napoca este o societate comercială pe acţiuni cu capital privat integral
românesc. 

Proiectăm, dezvoltăm şi oferim servicii integrate în domeniul confecţiilor metalice. Şi o facem la cel mai înalt nivel. Veniţi
la noi cu o idee, un desen, iar noi transpunem ideea, desenul, într-un produs finit (de la importarea materiei prime, la
prelucrări şi în final la vopsire sau zincare) creat în deplină conformitate cu acestea. 

Avem toate resursele necesare şi linii tehnologice de ultimă generaţie care scutesc timp, bani şi produc maximum de
calitate cu minimum de efort. Deţinem o maşină de debitare laser de ultimă generaţie, cu capacitate de tăiere pentru tabla
de oţel este de 20 mm, pentru tabla de inox este de 15 mm şi tabla aluminiu este de 8 mm. Dimensiunea mesei de tăiere a
acestei maşini îi oferă o exclusivitate la nivel naţional. Laţimea maxima a mesei de taiere laser este de 2500 mm si lungimea
maxima este de 8000 mm.

Avem oamenii potriviţi, în care investim permanent. Toate acestea fac din Transcarpatica S.A. mai mult decât o companie
> un partener de încredere şi de success, un partener pe măsura Dumneavoastră.

Echipamentele de specialitate, optimizarea stocurilor de materiale şi produsele finite, ne oferă posibilitatea de a satisface
şi cele mai exigente cerinţe. Începând cu partea de proiectare, prelucrarea metalului şi până la realizarea produsului finit,
urmărim cu atenţie fiecare etapă, la standardele managementului de calitate cerute de normele europene.  Suntem acreditaţi
pentru producţia de cutii electrice, cutii de gaz şi agrementaţi AFER.
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Cluj-Napoca, locul 3 în
topul celor mai bune oraşe
din România

Cluj-Napoca ocupă locul 3 în topul celor
mai bune oraşe din România pentru afaceri.
Cinci dintre criterii sunt cantitative: PIB-ul

regional, PIB-ul pe cap de locuitor, câştigul
salarial mediu net, şomajul şi investiţiile străine.
Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor este 7.227 euro,
salariul mediu net – 1.796 lei, PIB-ul regional –
22,2 miliarde de lei, în timp ce numărul mediu al
salariaţilor este de 187.200. 

Cluj Napoca (până în 1974, iar apoi
colocvial Cluj; în latină Claudiopolis, în

maghiară Kolozsvár, în germană Klausenburg)
este al doilea oraş ca mărime din România,
municipiu de reşedinţă al judeţului Cluj. În trecut
a fost reşedinţa Comitatului Cluj şi una dintre
capitalele istorice ale Transilvaniei. Numele de
Cluj provine, cel mai probabil, din latinescul
Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în
secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea

„Vă mărturisesc neted că acest oraş mi-a plăcut enorm. Mai precis, mi-a plăcut cel mai mult din toate
oraşele pe care le-am cunoscut. […] Clujul are calităţile unei capitale, fără să aibă, de pildă, defectele
Bucureştiului. Este un oraş puternic intelectualizat, un oraş cu personalitate, însă nu are extinderea mare şi
nici aspectele pestriţe care grevează asupra Bucureştiului, echivocul său levantin pe care în stările de bună
dispoziţie îl atribuim zodiei mateine…” mărturisea, cu ceva timp în urmă, poetul Gheorghe Grigurcu. Şi îi
dăm dreptate, pentru că şi nouă ne-au plăcut Clujul şi oamenii lui. Iar paginile acestui supliment dedicat
Clujului sper\m să vă convingă că, graţie oamenilor, implicării, dedicării, responsabilizării şi iubirii lor, toate
au „crescut enorm la Cluj”.

Cluj-Napoca, „inima Transilvaniei”: 
o destinaţie importantă de afaceri 
pentru zona de Sud-Est a Europei
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oraşului medieval din acest loc. Prima atestare
documentară a unei aşezări pe teritoriul de astăzi
al Clujului a fost făcută de geograful grec
Claudius Ptolemeu, care a menţionat aici una
dintre cele mai însemnate localităţi din Dacia, cu
numele Napuca. 

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona
centrală a Transilvaniei, având o suprafaţă de
179,5 km². Situat în zona de legătură dintre
Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia
Transilvaniei, oraşul este plasat la intersecţia
paralelei 46° 46’ N cu meridianul 23° 36’ E. Se
întinde pe văile râurilor Someşul Mic şi Nadăş.
La sud, oraşul este străjuit de celebrul deal al
Feleacului, cea mai circulată „poartă” de intrare
a turiştilor în Cluj.

Conform recensământului efectuat în 2011,
populaţia municipiului Cluj-Napoca se ridica la
324.576 de locuitori, în creştere faţă de
recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 317.953 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (75,71%). Principalele
minorităţi sunt cele de maghiari (15,27%) şi
romi (1,01%). 

„Inima” Transilvaniei prezintă cifre care
confirmă o creştere a densităţii semnificativă în
ultimii ani, din care fluxul tinerilor este
remarcabil, acesta contribuind la creşterea
durabilă a judeţului. Vorbim despre o capitală
europeană a tineretului, a culturii, despre un
spaţiu propice de dezvoltare, dar şi despre un loc
în care calitatea vieţii depăşeşte numeroase
capitale din Occident. 

Municipiul Cluj-Napoca,
un puternic centru
universitar

În ceea ce priveşte educaţia, Cluj-Napoca, ca
unul dintre cele mai importante centre univer -
sitare din România, găzduieşte 11 universităţi,
dintre care 6 publice şi 5 private. Având peste
100.000 de studenţi, densitatea acestora per
1.000 de locuitori este 219. Cele 51 de facultăţi
reunesc aproximativ 300 de specializări. Cu
peste 50.000 de studenţi, Universitatea „Babeş-
Bolyai” este printre cele mai mari universităţi
din ţară şi din această parte a Europei. Cele 21 de
facultăţi oferă 111 specializări. În acord cu cel
mai recent clasament, intitulat Best Global
Universities Rankings, realizat de U.S. News,
Universitatea Babeş-Bolyai este cea mai bine
clasată universitate din România, deopotrivă în

Europa şi la nivel global. Astfel, UBB ocupă
poziţia 246 în clasamentul european şi locul 560
în lume, acumulând 40,7 puncte. Punctajul
obţinut este comparabil cu al tuturor marilor
universităţi din regiunea central-sud-est
europeană, din ţări precum Serbia, Slovacia,
Slovenia, Ungaria, Croaţia sau Polonia.

Economia clujeană
Din punct de vedere economic, reşedinţa de

judeţ, Cluj Napoca, este a doua clasată la
nivelul ţării, după Bucureşti. KPMG Advisory,
în studiul „Exploring Global Frontiers”,
plasează Cluj-Napoca printre primele 31
destinaţii pentru investiţii în domeniul
tehnologiei informaţiei (IT), subliniind
aspectele cheie care îl fac atractiv: specialiştii,
costurile şi poziţia geografică. Cluj-Napoca are
un potenţial semnificativ de IT, în principal
datorită celor 1.500 de specialişti, absolvenţi ai
uneia dintre cele două universităţi de top:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi
Universitatea Babeş-Bolyai. Mai mult de 5.000
de ingineri de soft lucrează în 100 de companii
din Cluj-Napoca, care dezvoltă software
personalizat şi oferă servicii IT. Cluj-Napoca a
găsit o strategie câştigătoare în dezvoltarea
capacităţilor sale de a oferi soluţii de IT
outsourcing. 

Sectoarele economice dominante în
municipiul Cluj-Napoca, deopotrivă din punctul
de vedere al ponderii cifrei de afaceri în totalul
vânzărilor şi al ponderii numărului de entităţi
economice în totalul acestora, sunt reprezentate
de comerţ şi servicii. Astfel, sectorul comerţ
ocupă primul loc în topul entităţilor economice
clujene ca pondere a cifrei de afaceri (27.45%) şi
locul doi ca pondere a numărului de companii
(28.43%).

De partea cealaltă, sectorul servicii ocupă
locul doi în funcţie de ponderea cifrei de afaceri
(25.89%) şi primul loc în funcţie de ponderea
numărului de companii (48.36%). Acest rezultat
se datorează în principal fluxului masiv de
investiţii autohtone şi străine din municipiul
Cluj-Napoca în ultimii zece ani, vizate fiind
domenii precum: sectorul bancar, auto, IT, tele -
co municaţii, comerţul cu amănuntul şi cu
ridicata etc.

Următoarele sectoare ca ierarhie la nivelul
municipiului Cluj-Napoca sunt: industria, care
deţine o pondere de 21.21% după cifra de afaceri
şi 9.1% după numărul de entităţi economice;

construcţiile, cu o pondere de 8.39% după cifra
de afaceri şi respectiv 12.73% după numărul de
entităţi economice, energia electrică şi apa, care
au o pondere de 16.99% după cifra de afaceri şi
0.47% după numărul de companii; agricultura,
cu o pondere de 0.07% după cifra de afaceri şi
0.89% după numărul de entităţi economice, de
altfel cea mai puţin reprezentată.

Revenind la partea de comerţ, observăm că
aceasta este reprezentată de un număr de 6.329
de firme, dintre care 3.266 activează în domeniul
comerţului cu amănuntul, iar 3.063 în cel al
comerţului cu ridicata. Deşi ponderea cea mai
mare în totalul numărului de firme o deţin
comercianţii cu amănuntul, companiile din
domeniul comerţului cu ridicata însumează o
cifră de afaceri superioară celei din domeniul
comerţului cu amănuntul.

Serviciile – sectorul de
business care încorpo rea ză
cel mai mare număr 
de firme înregistrate

Pe de altă parte, serviciile reprezintă sectorul
de business care, la nivelul municipiului Cluj-
Napoca, încorporează cel mai mare număr de
firme înregistrate la Registrul Comerţului. Cele
10.867 de companii situează totuşi serviciile pe
locul doi, în urma sectorului comerţ, din punctul
de vedere al cifrei de afaceri. Din graficele
aferente acestui sector se poate deduce faptul că,
în perioada curentă, în Cluj-Napoca, cele mai
profitabile entităţi economice din sectorul
Servicii au ca profil intermedierile financiare şi
asigurările. Aceasta întrucât ele deşi reprezintă
doar 4% din numărul total de firme din sectorul
servicii, generează o cifră de afaceri de peste
jumătate din totalul vânzărilor înregistrate în
domeniul vizat.

Entităţile economice axate pe activităţi
profesionale, ştiinţifice şi tehnice (contabilitate,
audit, consultanţă în afaceri, consultanţă în
domeniul relaţiilor publice şi comunicării,
sondarea pieţei etc.) sunt cele mai numeroase
(33%), însă deţin doar 10% din cifra de afaceri
înregistrată în acest sector.

Un domeniu atractiv pentru investitori în
perspectiva unei dezvoltări tot mai accentuate a
municipiului şi a creşterii vizibilităţii lui naţio -
nale şi internaţionale îl reprezintă ospitalitatea
(hoteluri, restaurante). Acest domeniu deţine
actualmente un procent de 8% din numărul total
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Top 50 CompaNii DiN JUDEŢUL CLUJ DUpĂ CiFra DE aFaCEri (2014)

Denumire companie Localitate Cifra de afaceri 2014,
mil. EUro

profit/pierdere 2014,
mil. EUro Nr. salariaţi Clasa CaEN

1. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CLUJ-NAPOCA 978.922 24.707 198 4730

2. SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ-NAPOCA 142.417 27.081 2011 3513

3. SC EMERSON SRL CLUJ-NAPOCA 122.913 5.422 2160 7112

4. SC TERAPIA SA CLUJ-NAPOCA 117.232 22.462 859 2120

5. FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA CLUJ-NAPOCA 90.140 -9.817 440 1051

6. SC CARRION EXPEDITION SRL CLUJ-NAPOCA 85.183 2.492 1125 4941

7. PUNCTUAL COMIMPEX SRL CLUJ-NAPOCA 80.619 0.830 74 4635

8. INTER CARS ROMANIA CLUJ-NAPOCA 79.629 0.211 90 4531

9. DELONGHI ROMANIA JUC-HERGHELIE 72.384 3.347 572 2751

10. SC EVW HOLDING SRL GILĂU 71.793 1.307 490 4519

11. ENERGOBIT SA CLUJ-NAPOCA 69.156 0.949 445 4321

12. RONDOCARTON SRL SÂNNICOARĂ 58.005 4.643 272 1721

13. ECOLOR SRL JUC-HERGHELIE 52.849 4.779 463 3109

14. SC NAPOLACT SA CLUJ-NAPOCA 51.281 -1.428 259 1051

15. REMATINVEST SRL CLUJ-NAPOCA 50.778 0.288 190 3832

16. SC DIFERIT SRL CLUJ-NAPOCA 45.094 3.627 175 4211

17. SORTILEMN SA GHERLA 44.941 0.985 1375 3109

18. SC ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI ARL CLUJ SA CLUJ-NAPOCA 42.412 -4.556 286 4211

19. SC UNIX AUTO SRL CLUJ-NAPOCA 40.584 0.046 406 4531

20. IMPRESA PIZZAROTTI & C SpA ITALIA SUCURSALA CLUJ CLUJ-NAPOCA 40.203 0.131 139 4211

21. EXIMTUR SRL CLUJ-NAPOCA 39.434 0.310 134 7912

22. MOBILE DISTRIBUTION SRL CLUJ-NAPOCA 39.418 0.036 121 4643

23. TIRRENA SCAVI CONDOTTE GIE SÂNNICOARĂ 39.187 0.000 166 4211

24. SC AGRESSIONE GROUP  SA CLUJ-NAPOCA 38.643 2.422 114 4690

25. SC TRANSFEROVIAR GRUP SA CLUJ-NAPOCA 38.288 0.597 625 4920

26. TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ SÂNNICOARĂ 38.257 1.529 67 4211

27. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA CLUJ-NAPOCA 38.198 4.020 1900 3600

28. ENDAVA ROMANIA SRL CLUJ-NAPOCA 37.252 8.167 1142 6201

29. FARMEC SA CLUJ-NAPOCA 34.222 2.100 624 2042

30. ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CLUJ-NAPOCA 34.105 0.766 779 2931

31. ARCESE TRANSPORT SRL DEJ 33.702 0.445 337 4941

32. SC METALICPLAS IMPEX SRL DEJ 31.670 -0.612 272 2593

33. SC TROTA ROMANIA SRL CLUJ-NAPOCA 31.400 -0.724 415 4941

34. NY'ER ROMANIA SRL CLUJ-NAPOCA 30.097 3.494 235 4771

35. SANEX SA CLUJ-NAPOCA 29.677 1.343 469 2331

36. SC KESZ EPITO ES SZERELO ZRT SZEGED SUCURSALA CL CLUJ-NAPOCA 28.408 1.452 31 4110

37. SC INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA CÂMPIA TURZII 27.848 64.714 232 2410

38. SAMUS CONSTRUCŢII SA DEJ 26.649 0.142 231 2361

39. SKIPTRANS SRL CLUJ-NAPOCA 25.720 4.006 303 4941

40. SC AGIS COMPUTER SRL CLUJ-NAPOCA 25.249 0.997 31 4651

41. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA CLUJ-NAPOCA 25.198 0.500 1452 4931

42. SC ACI CLUJ SA CLUJ-NAPOCA 24.925 0.550 379 4120

43. LOGISTIC E VAN WIJK SRL SÂNNICOARĂ 24.747 1.595 307 4941

44. SC SECPRAL PRO INSTALAŢII SRL CLUJ-NAPOCA 23.651 0.457 121 4674

45. SC ELECTROGRUP SA CLUJ-NAPOCA 23.246 3.655 252 4321

46. SC RMB INTER AUTO SRL CLUJ-NAPOCA 23.153 0.422 160 4511

47. NOVA POWER & GAS CLUJ-NAPOCA 23.124 0.292 31 3523

48. SC AX PERPETUUM IMPEX SRL CLUJ-NAPOCA 22.664 1.166 204 4647

49. EBS ROMANIA SA CLUJ-NAPOCA 21.988 3.501 386 6201

50. SAMMILLS DISTRIBUTION SRL APAHIDA 21.875 0.087 172 1072
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de companii ale sectorului servicii, generând o
cifră de afaceri de 4% din totalul vânzărilor.

industria – al doilea sector
ca importanţă

În ceea ce priveşte industria, aceasta este
al doilea sector ca importanţă la nivel
naţional, deţinând o pondere de peste 20% din
PIB. Situaţia este comparabilă la nivelul
municipiului Cluj-Napoca, unde se poate
constata faptul că un număr de 2.046 de
firme, majoritatea din domeniul industriei
prelucră toare, înregistrează vânzări de peste
20% din totalul vânzărilor. Acest fapt se
datorează eforturilor investitorilor cu tradiţie
din Cluj-Napoca aparţinând unor subdomenii
precum morărit şi panificaţie, lactate,
îmbrăcăminte şi lenjerie de corp, produse
farmaceutice, mobilă, prelucrarea şi
conservarea produselor din carne etc.
Domeniul industriei extractive este
reprezentat de entităţi economice care au ca
obiect de activitate extracţia pietrei ornamen -
tale, a pietrei pentru construcţii, a calcarului,
ghipsului, pietrişului, nisipului, argilei,

caolinului, minereurilor feroase şi deţine un
procent de aproximativ 2%.

Topul 50 al companiilor
clujene pe 2014

Judeţul Cluj propune în clasamentul naţional
al companiilor un singur jucător de Top 50 (şi
acela conjunctural, Mol având doar sediul social
în Cluj, activitatea sa fiind însă naţională). O altă
companie, Electrica Distribuţie Transilvania, e
clasată în intervalul 101-200, 5 companii se află
undeva între locurile 201-300, 4 între poziţiile
301-400 iar alte 4 în intervalul 401-500. Per
ansamblu, cifra de afaceri cumulată a celor mai
mari 100 de companii clujene cumula, la finele
lui 2014, conform cifrelor bilanţiere, peste 4
miliarde euro. Ele concentrau aproape 33.000 de
salariaţi şi înregistrau un profit cumulat de peste
200 milioane de euro. 77 din cele 100 îşi aveau
sediul social în Cluj Napoca şi doar 23 în afara
oraşului reşedinţă de judeţ. Cele mai profitabile
10 companii din judeţ acumulaseră în 2014 un
profit total de peste 170 milioane de euro (peste
80% din profitul primilor 100 de jucători din
judeţ!). 

Companiile cu cel mai
mare număr de angajaţi

Dacă ne aplecăm asupra companiilor cu cel
mai mare număr de angajaţi din Cluj, un studiu
realizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă din
Cluj pe baza Registrului Electronic al angaja -
ţilor, în care au fost luaţi în calcul doar angajaţii
privaţi, se observă următorul clasament:
Banca Transilvania, cea mai importantă
instituţie financiară din regiune, este lider între
angajatorii clujeni, după primul semes tru al anului
2015 figurând cu 6.899 salariaţi, cu contracte de
muncă active, mai precis cu 125 mai mulţi decât
la 1 ianuarie 2015.
Producătorul de echipamente electrice şi
electronice pentru automobile Fujikura
Automotive România ocupă locul doi în
clasamentul celor mai mari angajatori clujeni, cu
5.336 angajatori, cu 339 mai puţini decât la
începutul anului 2015.
Americanii de la Emerson, care au ca obiect
de lucru activităţi de inginerie şi con sultanţă
tehnică legate de acestea, se pozi ţionează pe
locul trei, cu 2.438 de angajaţi.
A patra poziţie este a transportatorului rutier
de mărfuri Carrion Expedition, în dreptul căruia,
la 30 iunie, figurau 1.681 de salariaţi activi.
Compania a avut o creştere semnificativă de
personal, numărând cu 245 de salariaţi în plus în
ultima jumătate a anului.
Pe a cincea treaptă a clasamentului se află
soft-iştii de la Endava Romania, cu 1.297 de
salariaţi. Faţă de începutul anului, Endava a
înregistrat o fluctuaţie pozitivă, de 104 angajaţi. 

În concluzie, ar trebui să privim Clujul
precum un exemplu de bune practici şi de
referinţă la nivelul întregii ţări, titlurile şi
imaginea frumoasă obţinute până în prezent fiind
rezultatul implicării responsabile şi armonioase
a indivizilor, a autorităţilor şi a mediului de
afaceri în activităţile din judeţ. 
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judeŢul cluj

TOP 10 cOmPanii Din jUDE}UL cLUj DUP| PROfiT (2014) 

Denumire companie Localitate Profit 2014, mil. EURO 

1. SC INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA CÂMPIA TURZII 64.714

2. SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ-NAPOCA 27.081

3. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CLUJ-NAPOCA 24.707

4. SC TERAPIA SA CLUJ-NAPOCA 22.462

5. ENDAVA ROMANIA SRL CLUJ-NAPOCA 8.167

6. SC EMERSON SRL CLUJ-NAPOCA 5.422

7. ECOLOR SRL JUC-HERGHELIE 4.779

8. RONDOCARTON SRL SÂNNICOARĂ 4.643

9. IULIUS MALL CLUJ SRL CLUJ-NAPOCA 4.329

10. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA CLUJ-NAPOCA 4.020
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Domnule rector, conduceţi una dintre

universităţile de prestigiu din România, cea

mai mare, totodată. Pentru început, v-aş

ruga să ne faceţi o scurtă descriere a Uni -

versităţii Babeş-Bolyai la momentul actual.

UBB este cea mai veche (fondată în 1581,
funcţionând cu întreruperi), cea mai mare (are
circa 42.000 de studenţi la toate ciclurile, la zi,
cu frecvenţă redusă şi la distanţă) şi, din multe
puncte de vedere, cea mai prestigioasă instituţie
de învăţământ superior din România. În cele mai
recente ranking-uri (Best Global Universities,
Times Higher Education, World University
Rankings etc.), UBB este situată pe primul loc în
România şi pe aceleaşi locuri cu cele mai bune
universităţi din Polonia, Ungaria, Slovacia,
Slovenia etc. În clasamentul Best Global
Universities, la Matematică, am fost în anii
trecuţi pe poziţia 81 în lume, iar în acest an am
ajuns pe locul 63 în lume, înaintea tuturor
universităţilor din fostele ţări socialiste (cu
excepţia Universităţii Caroline din Praga). UBB
este singura universitate cu adevărat multicul -
turală şi pluriconfesională din România, cu trei

limbi oficiale de studiu (română, maghiară şi
germană), cu zeci de programe în engleză,
franceză etc. şi cu patru facultăţi teologice
(ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică,
reformată), cu 20 de centre culturale străine în
cadrul său (german, francez, italian, portughez,
brazilian, turc, chinez, armean, indian, african,

rus, ceh, coreean etc.). UBB are în acest moment
cea mai mare dinamică a relaţiilor internaţionale
dintre toate universităţile noastre.

Accederea într-o astfel de funcţie – cea de

rector – este onorantă, dar naşte multe

responsabilităţi. Care sunt principalele

obiective pe care vi le-aţi propus la

momentul câştigării mandatului şi care este

stadiul lor de realizare? 

Într-adevăr, funcţia de rector este grea,
fiindcă rectorul este cel dintâi slujitor al
comunităţii magiştrilor şi discipolilor, pus în
serviciul acestei instituţii, de fapt al oamenilor
animaţi de idealul studiului, al educaţiei, al
cercetării. În momentul câştigării mandatului am
vrut să fiu doar un factor moderator, de echilibru

şi de armonie (pe cât posibil), fiindcă am
convingerea că o instituţie precum UBB trebuie
să funcţioneze de la sine, că are în interiorul său
asemenea resurse de autoreglare încât nu are
nevoie decât de un ghidaj discret şi eficient. Sunt
în UBB zeci de profesori care ar putea fi rectori
fără nicio problemă, prin ţinută, prestigiu
didactic şi ştiinţific, limbi străine cunoscute etc.
Mi-am propus, fireşte, multe şi nu le-am înde -
plinit pe toate, dar mă străduiesc, împreună cu

Avem ambiţia de a oferi pieţei muncii
specialişti foarte buni
Interviu cu Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai

Meseria de dascăl este una de vocaţie. La fel, un manager profesionist are, dincolo de orice fel de pregătire,
valenţe vocaţionale. Am putut desprinde uşor astfel de accente din dialogul cu Ioan Aurel Pop, rectorul
Universităţii Babeş-Bolyai. Academician profesor universitar doctor, Ioan Aurel Pop (60 de ani) este profesor la
Departamentul de istorie medie, premodernă şi istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB şi
deţine funcţia de director al Centrului de Studii Transilvane Cluj. Este doctor în istorie din 1989, în 1991-1992 a
fost visiting professor (bursier Fulbright) la Universitatea din Pittsburgh, SUA, între 1994-1995 a fost directorul
Centrului Cultural Român din New York, iar între 2003-2007 a fost directorul Institutului Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică din Veneţia. Este director al publicaţiei „Transylvanian Review“, membru titular al
Academiei Române din 2010 şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte (Paris) din 1999. 

„Funcţia de rector este grea, fiindcă rectorul este cel dintâi
slujitor al comunităţii magiştrilor şi discipolilor, pus în
serviciul acestei instituţii, de fapt al oamenilor animaţi de
idealul studiului, al educaţiei, al cercetării.“
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echipa de prorectori şi decani, cu Senatul UBB,
să contribui la: ridicarea calităţii cercetării ştiin -
ţifice şi a educaţiei de înalt nivel a studen ţilor,
asigurarea egalităţii de şanse a profesorilor şi
studenţilor, stimularea performanţei, apărarea şi
consolidarea multiculturalismului, creşterea mo -
bilităţilor studenţeşti, atragerea de fonduri extra -
bugetare, creşterea rolului UBB în comunitate şi
în relaţia cu mediul de afaceri, organizarea de
programe duble şi multiple cu universităţi
străine, recunoaşterea tuturor programelor
noastre peste hotare, în cadrul şi în afara UE etc.  

Cât de mult a contat în conturarea
proiectului dumneavoastră managerial
faptul că aţi avut şi o „experienţă
americană“? Ce ne puteţi spune despre ea şi
cum v-a influenţat în ceea ce faceţi astăzi?

Experienţa americană a fost fundamentală
pentru mine, un om cu puţin peste 30 de ani, care
cunoştea eficienţa doar din poveşti, pe căi
indirecte. În SUA, am învăţat un lucru simplu,
adică am înţeles pentru prima oară de ce trebuie să
existe profesorul pentru studenţi şi nu invers.
Eram în prima zi, de început de an academic, la
Universitatea din Pittsburgh, când un dascăl se
plângea decanului că nu mai sunt studenţii buni de
altădată. Eu asistam la discuţie, invitat de decan,
iar acesta i-a spus colegului că studenţii nu sunt
nici mai răi, nici mai buni şi că poate profesorii nu
mai sunt ca altădată. Şi s-a explicat: nu există
studenţi slabi sau lipsiţi de talente, ci doar
profesori care nu ştiu să le descopere aptitudinile;
orice om este bun să facă ceva, ştie să facă ceva,
are gust şi înclinaţie pentru ceva, dar acel ceva
trebuie descoperit şi stimulat. În SUA, am învăţat
că cel mai simplu şi mai condamnabil lucru pe
care-l poate face un profesor este să fie ironic cu
elevii săi… Evident, am învăţat şi ce înseamnă să
fii eficient, să munceşti atât cât se cuvine pe felia
ta, să nu pretinzi a fi specialist unde nu eşti, să nu
faci totul, ci doar ceea ce trebuie etc.   

Educaţia de calitate nu poate fi niciodată
ieftină: de la costurile materiale de zi cu zi la
banii necesari aducerii unor dascăli de
valoare, totul se cuantifică în cifre greu de
obţinut. Cum vă descurcaţi cu partea de
finanţare?

Greu, pentru că finanţarea se face pe student-
echivalent (sub aspect numeric), pe grade de

echivalenţă. Astfel, spre deosebire de
universităţile medicale sau tehnice, la noi
majoritatea studenţilor sunt echivalaţi unu la unu.
În vreme ce un student primea de la stat peste 3
000 de lei în 2008, acum are 2 300! E drept că,
pentru învăţământul în limba minorităţilor, se
aplică discriminarea pozitivă (un student la secţia
maghiară are de două ori mai mult ca unul care
învaţă în româneşte, iar unul la germană are de 2,5
ori mai mult), dar acesta este doar un paliativ. Din
fericire, UBB, datorită prestigiului său, reuşeşte să
obţină circa jumătate din veniturile sale anuale din
fonduri extrabugetare. Din păcate, cheltuirea

acestor fonduri este supusă unor restricţii luate de
organismele centrale. Din păcate din nou, la noi
nu există o clasificare funcţională a universită ţilor,
prin care să se stimuleze performanţa colectivă şi
cea individuală. Astfel, repartizarea fondurilor pe
universităţi ţine prea puţin seama de calitate, de
prestigiu, de nevoia stimulării studenţilor şi
profesorilor de marcă.  

Piaţa muncii ar trebui să fie clientul şi
evaluatorul oricărei universităţi. Cum
decurge relaţia UBB-piaţa muncii? Cum
decurge relaţia universitate-mediu de
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afaceri clujean şi nu numai? Îi simţiţi
aproape pe cei care au absolvit Babeş-
Bolyai iar acum se află în poziţii de top în
mediul de afaceri?

Da, noi avem ambiţia de a oferi pieţei muncii
specialişti foarte buni şi, după cele mai noi
statistici, cam 80% dintre absolvenţii UBB se
angajează în specialităţile în care s-au pregătit, în
primii trei ani după absolvire. Noi sondăm piaţa
muncii şi ne adaptăm permanent ei, fireşte, nu la
modul mecanic. Vă dau un exemplu: o mare
firmă occidentală a semnat un contract cu noi
pentru finanţarea de către ea a unei serii de studiu
(de 30 de studenţi anual) în limba germană, la
Informatică; în acest an avem 60 de studenţi în
anul I în loc de 30, toţi cu rezultate deosebite. Cu
o mare bancă şi cu o altă firmă am făcut primul
MBA (masterat în administrarea afacerilor)
100% britanic, cu profesori de la o universitate
din Anglia şi studenţi din mediul de afaceri de la
noi, susţinuţi cu burse de firmele în care lucrează.
UBB şi-a creat un centru pentru relaţia cu
alumnii, îi cultivă pe aceştia şi îi stimulează să fie
alături de Alma Mater. Unii dintre ei sunt foarte
activi, ne aduc beneficii, fac donaţii, aduc firme
la noi, ne sprijină în cercetare etc.  

Dincolo de orice, menirea oricărei
universităţi este să pregătească generaţiile
de mâine. Restul – cercetare, elaborare de
lucrări ştiinţifice – e subsidiar. Consideraţi
că un bun cercetător este obligatoriu şi un
bun dascăl? Nu cumva ar trebui să fim mai
atenţi la modelul finlandez care limitează
drastic, pe orice nivel, accederea la catedră?
Pe de altă parte, cum vedeţi generaţiile care
intră pe băncile facultăţii, materia p rimă cu
care lucraţi?

Despre modelele bune de universitate putem
discuta foarte mult. Unii au admirat în chip
excesiv universitatea de tip humboldtian, cu
accentul pe inovaţie şi cercetare, alţii au
privilegiat şcoala superioară bazată pe instruire,
pretinzând că scopul prim al universităţii este
transmiterea şi perpetuarea, la cel mai înalt nivel,
a cunoştinţelor acumulate de omenire. Sincer,
personal cred că şcoala de toate gradele este
menită să servească mai întâi instruirii şi
educaţiei (litteris et virtuti). Dar adevărul este că
instruire la cel mai înalt nivel nu se poate face
fără cercetare proprie. Un dascăl universitar nu

poate fi doar un imitator, o curea de transmisie,
ci trebuie să fie şi un inovator. Un profesor
trebuie să-l înveţe pe student – cel puţin la
universităţile cu pretenţii – să facă şi cercetare.
Cum să o facă dacă el însuşi nu cercetează? De
altfel, legea românească îi obligă pe toţi dascălii
universitari să facă şi cercetare. Aici este şi
marea problemă, cred! Ar trebui să avem
universităţi de cercetare avansată şi de instruire
(în care să fie institute majore de cercetări şi să
predomine activitatea de masterat şi doctorat, pe
lângă licenţă), universităţi de instruire şi de
cercetare (în care să se facă doar licenţă şi
masterat) şi universităţi axate prioritar pe
instruire şi educaţie (doar cu programe de
licenţă).   

Susţineţi dinamizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice. Care este
viziunea dumneavoastră în această
problemă? Cum pot fi reţinuţi absolvenţii
de valoare, cum pot fi aduşi absolvenţi UBB
care au mers mai departe cu masterate şi
doctorate în străinătate?

Concursurile sunt foarte importante pentru
calitatea procesului educativ şi de cercetare şi
pentru continuitatea misiunii noastre. Cred
sincer că aceste concursuri trebuie să aibă loc
periodic (fără lungi întreruperi dictate de „sus”),
să fie deschise tuturor celor care îndeplinesc
condiţiile şi să se desfăşoare cu mare

responsabilitate şi corectitudine. Absolvenţii de
valoare – mai ales la anumite specializări – se
reţin greu la noi, fiindcă nu-i putem stimula
destul sub aspect material, pe de o parte, şi nu le
putem asigura întotdeauna cele mai avansate
tehnologii, pe de altă parte. Măsuri s-ar putea lua,
începând cu cele administrative şi sfârşind cu
cele personalizate, aplicate de la caz la caz. De
exemplu, în mai multe ţări aflate în situaţia
României, absolvenţii bugetaţi de stat – şi cu atât

mai mult cei cu burse guvernamentale – sunt
obligaţi prin lege să muncească un număr de ani
în ţara care i-a format. În altă cuprindere, univer -
sităţile cu anumite resurse îi pot stimula pe
absolvenţii de excepţie să rămână în învăţă mân -
tul superior, oferindu-le facilităţi de găzduire, de
preluare a anumitor cheltuieli, de brevetare a
unor invenţii, de aplicaţii în granturi internaţio -
nale etc. Natural, cel mai sigur remediu ar fi
creşterea rapidă a nivelului de trai, a salariilor,
dar aceasta nu depinde numai de noi şi nu se
poate face dintr-o dată, oricât de mult am vrea.   

Pledaţi pentru formarea unor parteneriate
cu colegii, universităţi, academii din
străinătate, prin care să se ajungă la
diplome comune, la mai multe doctorate în
cotutelă. Detaliaţi puţin ce s-a făcut pe
această linie şi ce va urma. 

Da, universităţile sunt o „invenţie” a Evului
Mediu (numit, de unii, „întunecat”!) şi ele au
însemnat, de la origini, peregrinarea profesorilor
şi studenţilor prin Europa, pentru instruire
adecvată şi îmbogăţirea experienţei de viaţă.
Universităţile erau atunci „internaţionale” şi
nimeni nu trebuia să depună eforturi pentru
recunoaşterea diplomelor, faptul fiind de la sine
înţeles. Educaţia se făcea peste tot în latineşte.
Universităţile au evoluat între timp, inclusiv pe
baza criteriilor naţionale şi a limbilor naţionale,
dar au păstrat ideea de universal, chiar şi prin

nume. Puţine specializări se fac la noi care să nu
fie general valabile şi care să nu dea abilităţi
aplicabile oriunde pe planetă. De aceea, studenţii
noştri studiază peste tot în Europa şi vin cu
credite transferabile (adică urmează cursuri şi
seminarii recunoscute la noi). Doctoratele în
cotutelă sunt comune mai tuturor disciplinelor.
UBB are cea mai mare reţea de specializări
doctorale, grupate în 26 de şcoli de acest gen, iar
doctoratele în cotutelă se fac cu universităţi din

„Noi avem ambiţia de a oferi pieţei muncii specialişti 
foarte buni şi, după cele mai noi statistici, cam 80% 
dintre absolvenţii UBB se angajează în specialităţile 
în care s-au pregătit, în primii trei ani după absolvire. 
Noi sondăm piaţa muncii şi ne adaptăm permanent ei,
fireşte, nu la modul mecanic.“
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toată Europa, din Ungaria şi Germania până în
Spania şi din Grecia până în Finlanda. Recent,
am participat la susţinerea unei asemenea teze de
istoria artei medievale şi moderne, fiind
coordonator de lucrare împreună cu o distinsă
profesoară de la Universitatea din Roma „La
Sapienza”, cea mai mare universitate a Europei.   

De ce credeţi că totuşi universităţile din
România sunt destul de departe în topurile
globale şi chiar în cele regionale? Ce face
„liderul“ din România pentru a putea urca
pe această scară?

Topurile – ca multe alte încercări de
clasificare – sunt chestiuni relative şi trebuie
luate ca atare. Noi nu vom reuşi niciodată să
fim în frunte, între primii 100, să zicem, din
varii motive. Unul este acela că nu vom publica
niciodată toată producţia noastră ştiinţifică în
engleză! Ar fi lipsit de orice decenţă faţă de
valorile noastre, la care ţinem. În al doilea rând,
nu vom publica niciodată rezultatele muncii
noastre numai în reviste „de top”, recunoscute.
Chestiunile de etnografie, de istorie
românească, de limbă şi literatură, de geografie
a României, de folclor etc. vor apărea pe mai
departe în revistele noastre, unele locale, fără să
fie luate în seamă de clasificatori. În al treilea
rând, nu vom putea avea, în viitorul previzibil,
finanţarea necesară topului. Orice universitate
din România are buget mult mai mic (de cel
puţin două ori) decât universităţile din topul
500 Shanghai. Totuşi, în ciuda acestor
handicapuri reale, am reuşit în acest an să fim –
cu 2-5 universităţi româneşti – în rând, adică la
acelaşi nivel, cu universităţile din ţările din jur.
Ceea ce nu este puţin lucru! Nu este deloc
productiv şi nici stimulator să ne tot lamentăm
şi să ne tot autocriticăm. De exemplu, în această
toamnă au venit la Cluj – din nou, ca de multe
ori în anii din urmă – mai mulţi rectori şi
ambasadori, mai ales din spaţiul de limbă
germană, fiindcă sărbătorim două decenii de
învăţământ în limba germană la UBB (1995-
2015). Rectorii de la Tübingen şi de la Viena au
ţinut conferinţe şi ne-au felicitat pentru
performanţele noastre. Iar Universitatea
Rodolphină din Viena are 650 de ani de
existenţă! „Liderul” trebuie însă să facă multe
lucruri necesare, deoarece creşterea noastră în
ranking-uri este o realitate şi o necesitate. Un
mijloc eficient este predarea şi elaborarea

lucrărilor în limbi de circulaţie internaţională,
iar un altul este stimularea cercetării.   

Ce vă doriţi să le puteţi spune celor care 
v-au votat (şi nu numai) la finalul acestui
mandat? Şi ce vă propuneţi pentru
următorul?

Cred sincer că rectorul – ca şi profesorul –
nu conduce sau nu predă doar o disciplină şi nu
face o meserie oarecare, ci îndeplineşte o
misiune, adică oficiază în aşa fel încât mesajul să
ajungă la ţintă, în sufletele oamenilor. Nu ştiu
sigur dacă mesajul meu a ajuns în sufletele
dascălilor şi studenţilor, dar vă asigur că replica
lor, gândul lor, doleanţele lor au ajuns mereu la
mine şi am simţit pe umerii mei cât de grele sunt
toate aceste semne, mai ales dacă nu poţi să le dai
rezolvarea dorită întotdeauna. Cred că un rector

bun nu este cel ce conduce cu mână de fier, ci
acela capabil să asculte vocea celor din jur şi să
facă ceea ce se cuvine, după cum cere cuviinţa,
cu discreţie, fără orgolii. Lumea este tulburată şi
aşa de felurite agitaţii… De ce s-o tulburăm şi
noi, mai ales atunci când nu trebuie?

Nu-mi propun altceva decât ca Alma Mater să
continue să fie „mamă hrănitoare” pentru toţi fiii
săi, care trebuie înconjuraţi de grijă şi solicitudine.
Strategia de conducere este veche de secole, iar a
noastră vine cel puţin de la refondarea din 1919,
când – prin glasul lui Vasile Pârvan – ni s-a trasat
pentru vecie „datoria vieţii noastre!”. Nu avem
decât să urmăm acele învăţături – adaptate, fireşte,
secolului al XXI-lea – şi succesul va fi asigurat.
Le doresc tuturor profesorilor şi studenţilor
Universităţii forţa şi înţelepciunea de a prelua
mesajul şi de a-l duce mai departe, „pe calea cea
mare şi fără de sfârşit a vieţii”…  

„Cred că un rector bun nu este cel ce conduce cu mână de
fier, ci acela capabil să asculte vocea celor din jur şi să facă
ceea ce se cuvine, după cum cere cuviinţa, cu discreţie, fără
orgolii. Lumea este tulburată şi aşa de felurite agitaţii… De
ce s-o tulburăm şi noi, mai ales atunci când nu trebuie?“
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Î
ncercând să descifreze căile viitorului,

într-o lume parcă preocupată doar de
prezent şi supravieţuire, James Martin
(2006) atrăgea atenţia că oamenii de stat,
managerii marilor corporaţii, operatorii

de piaţă, formatorii de opinie etc. nu au
conştientizat pe deplin faptul că trăim într-o
lume în care procesul globalizării a făcut paşi
importanţi şi acceleraţi, fiind în desfăşurare cu
o rapiditate şi complexitate fără seamăn în
cursul istoriei moderne. Amintitul autor
considera că omenirea este într-o decisivă etapă
de tranziţie, care poate fi definită printr-un set
de interdependenţe care solicită un set de soluţii
interconectate. La rândul lor, semnatarii unui
recent bestseller despre caracteristicile
companiilor contemporane şi, mai ales, ale
celor viitoare, Dan Senor şi Saul Singer (2011)
reproşează majorităţii oamenilor că, atunci
când vine vorba de viitor, preferă să evoce
amintiri în loc să lase loc imaginaţiei.
Substratul acestui „reproş” se află în
constatarea celor doi autori că deja trăim într-o
lume în care printre cele mai semnificative forţe
ale progresului şi dezvoltării sunt inovaţia,
creativitatea şi antreprenoriatul.

Oraşele sunt actori foarte dinamici ai
schimbărilor din sistemul internaţional

contemporan. Interacţiunile pe care acestea le
angajează – şi nu e vorba doar despre comerţ –
sunt exemple edificatoare despre felul în care
globalizarea determină transformările de astăzi
şi pe cele de mâine. Astfel că oraşele se înscriu
în lista actorilor care împreună cu statele
generează noi morfologii şi instrumente ale
reconfigurării Ordinii Mondiale. Nemaivorbind
de faptul că reţelele virtuale ale oraşelor de
astăzi contribuie la o tot mai interconectată
economie informaţională/digitală globală, la o
extraordinară viteză de propagare a cunoaşterii
şi a noilor tehnologii, chiar la o mai intensă
relaţionare între indivizi. Oraşe precum New
York, Londra, Frankfurt, Tokyo, Singapore, dar
şi altele, au ajuns să fie adevărate centre „de
comandă şi control” ale unor grupări
comerciale-financiare-investiţionale care au o
influenţă covârşitoare asupra economiei
internaţionale. Există o interconectare de tip
oraş-oraş care, de multe ori, operează
transnaţional, separat de naţiunea căreia-i
aparţine şi de statul care susţine politici
specifice. În felul acesta, pot apărea oraşe cu o
vizibilitate globală sporită, cu un rol crescut în
politicile regionale şi mondiale, chiar dacă nu au
o astfel de vizibilitate în propriul stat.
Globalizarea de care vorbea Stiglitz a dus la

apariţia şi manifestarea unor actori non-
statali/sub-naţionali, printre care şi anumite
oraşe, care modifică geografia politică şi
economică, operează local, regional, dar şi
global, propunând o spaţializare extinsă şi în
continuă remodelare. După cum merită să
consemnăm şi existenţa unei ierarhii a oraşelor
lumii care nu este doar în funcţie de mărime,
populaţie etc., ci şi pe baza aşa-numitelor
„articulaţii globale financiare”, „articulaţii
multinaţionale” ori a „articulaţiilor importante
naţionale”.

Istoricii urbei clujene susţin că oraşul român
Napoca şi-a datorat prosperitatea geografiei: era
un important nod al relaţiilor comerciale între
nord-sud şi vest-est. Această caracteristică a fost
cultivată de-a lungul vremii atât prin politici
urbane proprii, cât şi, uneori, prin politici de stat.
Chiar şi atunci când oraşul avea statut de „cetate
regală”, deci cu atribuţii militare şi adminis -
trative, preocuparea pentru comerţ şi meşteşu -
guri era intensă. Ceea ce i-a şi atras poziţia de
„oraş liber“, la începutul secolului al XV-lea,
facilitându-i opţiunile de a dezvolta schimbul de
mărfuri cu ariile Vienei, Veneţiei, Moraviei,
Turciei, Poloniei etc. În timpul Principatului,
Clujul a fost tot un centru economic, dar şi-a
adăugat şi statutul de centru cultural şi religios.

Cluj-Napoca în epoca globalizării
De Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş, 
Jean Monnet ad Personam Chair

Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş, profesor universitar, diplomat şi expert în domeniul
Relaţiilor Internaţionale, şi-a început cariera academică la Universitatea Babeş-
Bolyai. În 1976 a obţinut licenţa în istorie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, iar în anul 1991 a obţinut titlul de Doctor în istorie la aceeaşi universitate.
Vasile Puşcaş are un C.V. impresionant, este un om de o erudiţie rară, profesor
universitar la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj, fost negociator şef al
României cu Uniunea Europeană şi fost ministru al Integrării Europene. Este
membru fondator al Asociaţiei Cluj-Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană.
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De la începutul perioadei Imperiului, Clujul se
impune şi ca important centru politic şi
administrativ, iar la debutul secolului al XX-lea,
la Cluj erau 10 bănci şi peste 2.000 de ateliere şi
întreprinderi, funcţiona o universitate şi exista o
vie activitate culturală. În 1938 operau în Cluj
peste 2.800 de firme, 22 bănci, 59 întreprinderi
şi 89 cooperative. După cel de-al Doilea Război
Mondial, Clujul s-a dezvoltat pe coordonatele
industrializării, dar a păstrat şi statutul de cel
mai important centru academic, cultural şi
medical din zona transilvană.

După 1989, Cluj-Napoca a fost lipsit de o
politică urbană propriu-zisă, funcţionând atât
prin fluxul mobilizator al tradiţiei, cât şi ca
urmare a presiunilor altor zone central-euro -
pene şi a influenţei proceselor globalizatoare.
Nu a fost de mică importanţă nici „cererea”
zonei transilvane ca oraşul Cluj-Napoca să-şi
creeze capacităţi de contagiere modernizatoare
a acestui spaţiu, chiar de înscriere în competiţia
centrelor urbane din România şi Europa
Centrală, iar perspectiva aderării la Uniunea
Europeană a impulsionat mediul de afaceri şi
cel academic să se raporteze tot mai frecvent la
standardele europene şi la cele internaţionale.
Cum lipsa infrastructurii de transport şi de piaţă
în interiorul României era cronică, iar politicile
statale erau incoerente şi insuficiente, Cluj-
Napoca a trebuit să meargă singur la întâlnirea
cu internaţionalizarea şi globalizarea, mai mult
cu resursele potenţiale decât cu programe
sinergice şi competitive.

Mai întâi a fost Universitatea, care, încă din
debutul anilor ’90, a dat tonul relaţionării cu
partenerii europeni, americani şi din alte zone
ale planetei. De aici s-a deschis calea spre
dezvoltarea sectorului serviciilor, cu
preponderenţă a celor educaţionale şi din
domeniul sănătăţii, urmate de cele comerciale şi
financiar-bancare. Şi pentru că vechea „zestre”
industrială pierdea zilnic terenul pieţei, s-a
manifestat spiritul antreprenorial al micilor
companii şi al celor medii, conectate la piaţa
tradiţională. Au apărut şi noile industrii, cele
mai multe inspirate şi ajutate de resursele umane
şi de cercetare aplicativă din universităţi. Cum
piaţa locală se tot îngusta, din pricina căderii
economico-sociale din primul deceniu post-
comunist, întreprinzătorii autohtoni s-au
orientat spre piaţa central-europeană, ca o primă
arie de interes, iar după aceea spre piaţa internă
a Uniunii Europene.

Presiunea antreprenorială întreţinută şi de
Banca Transilvania, nevoia de noi pieţe care să
asigure oraşului şansa la dezvoltare, spiritul
inovator şi creativitatea din universităţi, ca şi
circulaţia mai frecventă a clujenilor, îndeosebi
în spaţiul transatlantic, au arătat cât de gravă era
lipsa infrastructurii de transport pentru
accesarea pieţelor şi pentru costurile interne de
manufacturare, pentru circumscrierea în ritmul
şi sensul modernităţii secolului al XXI-lea.
Acest aspect a fost şi mai subliniat de puternica
impulsionare spre modernitate venită dinspre
procesul de globalizare, îndeosebi prin
tentativele pieţelor externe de a pătrunde şi în
spaţiul transilvan şi românesc.

Chiar şi fără o politică locală articulată, în
lipsa strategiilor şi politicilor regionale şi
naţionale la care Cluj-Napoca să se ataşeze, mai
degrabă intuitiv decât raţional, întreprinzătorii

locali au mers la întâlnirea cu globalizarea prin
curajosul apel la internaţionalizare, iar apoi
creând ei înşişi premisele reînscrierii în traseul
modernizării. Aşa s-a argumentat necesitatea
apariţiei unor bănci locale (a se vedea cazul de
succes al Băncii Transilvania) care să adune
capitalul autohton acumulat şi să sprijine
întreprinzătorii locali cu viziune realistă de
piaţă. Tot astfel s-a impus calea dezvoltării
Aeroportului din Cluj-Napoca, deoarece
construcţia de autostrăzi şi refacerea
infrastructurii feroviare erau prea costisitoare
pentru capitalul şi resursele locale. Acest
aeroport ar fi trebuit să devină nu doar o poartă
spre întreaga lume a persoanelor, ci şi pentru
mărfuri, dacă s-ar fi realizat un serviciu cargo
performant.

Lipsa unei infrastructuri adecvate de
transport şi piaţă a contribuit la orientarea
investiţiilor, atât autohtone cât şi străine, spre
domenii care să promoveze câteva avantaje
competitive. Informatizarea şi digitalizarea

economiei şi societăţii au fost o şansă pentru
Cluj-Napoca, întrucât Universitatea şi
Politehnica ofereau atât forţă de muncă bine
pregătită, cât şi cercetare şi inovare în domeniul
TIC. Totodată, serviciile educaţionale şi
medicale de calitate, oferite atât pieţei locale, cât
şi pieţei internaţionale, se bazau tot pe resurse în
care deja se realizaseră investiţii şi circulaţia lor
în piaţă nu se împiedica aşa de mult de lipsa
amintitei infrastructuri. Totuşi, în aceste
domenii performante, nici investiţiile publice şi
nici cele private nu s-au înghesuit, fiind
exploatate mai degrabă centrele academice şi de
cercetare deja existente sau restructurate după
1990. În ultimii ani se constată, totuşi, o
predispoziţie a investitorilor privaţi către
serviciile de sănătate, iar câteva companii au
început să investească în domeniul cercetării
tehnologice.

Neputându-şi valida pe deplin avantajele
geografice, aşa cum o făcuseră în secolele
anterioare, îndeosebi din pricina lipsei unei
strategii adecvate de dezvoltare şi, mai ales,
dezinteresului vinovat al liderilor locali şi
naţionali pentru construcţia unei infrastructuri
de transport şi de piaţă, Cluj-Napoca a abordat
globalizarea prin curajosul spirit antreprenorial
şi creativitatea ştiinţifică/inovarea care-i stăteau
la îndemână, prin investiţiile anterioare şi prin
resursele umane de calitate. Dacă potenţialul
antreprenorial şi de creativitate ar fi fost
valorificat pe deplin, în mod sigur, Cluj-Napoca
ar fi putut aspira să intre în ierarhia oraşelor
competitive mai devreme. Chiar şi aşa, mediul
clujean merită o atenţie crescută din partea
investitorilor, managerilor, factorilor decidenţi
locali, naţionali şi europeni cel puţin pentru
faptul că de două decenii evidenţiază opţiuni
spre resurse de dezvoltare care indică drumul
atingerii unei viitoare competitivităţi europene
şi globale.

„Mediul clujean merită o atenţie crescută din partea
investitorilor, managerilor, factorilor decidenţi locali,
naţionali şi europeni cel puţin pentru faptul că de două
decenii evidenţiază opţiuni spre resurse de dezvoltare care
indică drumul atingerii unei viitoare competitivităţi
europene şi globale.“
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Domnule preşedinte, Camerele de Comerţ
au un rol deosebit de important pentru
dezvoltarea regională dar şi pentru
strategia naţională de dezvoltare a oricărei
ţări. Pe ce principii şi linii directoare vă
ghidaţi mandatul de preşedinte al CCi Cluj? 

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj pune un
accent deosebit pe respectarea legii în toate
serviciile pe care le oferă şi nu precupeţeşte nici
un efort în sprijinul mediului de afaceri pe care
îl reprezintă. Există din partea noastră o dorinţă
permanentă de a arbora un stindard veşnic
privind corectitudinea şi menţinerea unui mediu
de afaceri sănătos, care respectă principiile de

legalitate, şi de a sancţiona fenomenele contrare
legii, înainte ca acestea să producă efecte.

Serviciile pe care le oferim ţin mereu cont
de aceste aspecte şi au ca trăsături definitorii
calitatea şi promptitudinea, astfel încât să
devenim parteneri de nădejde unui număr cât
mai mare de antreprenori, care aleg să intre în
rândurile membrilor organizaţiei noastre.

Prin tot ceea ce întreprindem încercăm să
venim în sprijinul antreprenoriatului şi utilizăm
toate facilităţile de care dispunem, inclusiv
proiectele finanţate din fonduri europene, în
care angren\m atât membrii, cât şi nemembrii
Camerei, oferindu-le posibilitatea să acceadă la
informaţii şi să se dezvolte durabil.

Cum arată economia judeţului, privită din
unghiul investitorilor pe care îi reprezen -
taţi? Ce sectoare sunt cele mai importante?
Care sunt cei mai mari angajatori? În ce
sectoare economice excelează, la nivel
naţional, judeţul Cluj?

Investitorii locali sunt cei care, prin prisma
activităţilor pe care le desfăşoară, conturează
contextul economic clujean şi oferă răspuns
nevoilor de dezvoltare durabilă a oraşului Cluj-
Napoca. Astfel, sectorul bancar clujean este
deosebit de activ şi echilibrat din punct de
vedere al reprezentării sale la nivel naţional. 

O altă componentă caracte ristică zonei este
sectorul IT, care a cunoscut o dezvoltare

deosebită în ultimii ani datorită
calităţii deose bite a specialiştilor
instruiţi în universităţile clujene.
Acest sector nu este singurul în care
universităţile din zonă instruiesc
personal înalt calificat, standardele
fiind la fel de ridicate şi în alte
domenii precum inginerie, finanţe,
medi cină, ceea ce conferă judeţului
Cluj atractivitate din perspectiva
unor investitori precum Emerson,

Sectoarele iT şi bancar 
sunt portdrapelele
economiei clujene

interviu cu ing. Ştefan Dimitriu, 
Preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie Cluj 

Clujul trebuie să devină în România un punct din ce în ce mai luminos pe harta acesteia, iar România să
devină un partener credibil, atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Statele Unite – izvor de democraţie
şi progres, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, ing. Ştefan Dimitriu.

„Camera de Comerţ şi Industrie Cluj pune un accent deosebit pe
respectarea legii în toate serviciile pe care le oferă şi nu
precupeţeşte nici un efort în sprijinul mediului de afaceri pe care
îl reprezintă. Există din partea noastră o dorinţă permanentă de
a arbora un stindard veşnic privind corectitudinea şi menţinerea
unui mediu de afaceri sănătos, care respectă principiile de
legalitate, şi de a sancţiona fenomenele contrare legii, înainte ca
acestea să producă efecte.“
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Bosch, De Longhi, Trelleborg, Bombardier,
Hirsch… şi lista ar putea continua.

Care ar fi principalele proiecte în care este
implicată Camera de Comerţ Cluj în
momentul de faţă? Cum îi sprijiniţi pe
antreprenori? Ce întreprindeţi pentru a
sprijini dezvoltarea spiritului
antreprenorial?

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în
calitatea sa de principal promotor al
antreprenoriatului la nivelul judeţului Cluj,
încearcă, prin activităţile pe care le desfăşoară,
să conştientizeze publicul larg asupra
avantajelor care rezidă în desfăşurarea unor
activităţi pe cont propriu. În acest context am
implementat o serie de proiecte prin care am
urmărit să oferim sprijin atât antreprenorilor
consacraţi, cât şi să asigurăm premisele
succesului antreprenorilor de mâine. 

Am cooptat într-unul dintre proiectele
noastre POSDRU – Pregătirea elevilor pentru
demararea şi administrarea unei afaceri, cu un
buget de 2.458.428 lei, un număr de 540 de elevi
de clasa a 11-a, din toate judeţele regiunilor de
NV şi V ale ţării (Cluj, Bihor, Satu Mare,
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Arad, Timiş,
Hunedoara şi Caraş-Severin), cărora le-am
oferit ocazia să se iniţieze în tainele afacerilor
utilizând instrumente inovative, ce permit
replicarea la nivel virtual a tuturor proceselor
existente în mod real într-o astfel de activitate.
Am facilitat astfel elevilor tranziţia de la şcoală
la viaţă activă, iar celor care au obţinut rezultate
deosebite le-am oferit recompense care să îi
stimuleze pe mai departe.

În sprijinul tinerilor absolvenţi cu vârste
între 18 şi 25 ani am desfăşurat proiectul
POSDRU – Antreprenoriat sustenabil pentru
tinerii din regiunile NV şi V, cu un buget de
5.810.378 lei, prin intermediul căruia am reuşit
să oferim sprijin financiar unui număr de 46 de
întreprinderi nou înfiinţate în cadrul proiectului,
câştigătoare ale Concursului de Planuri de
Afaceri.

Antreprenorilor din sectorul agricol li s-a
oferit ocazia de a-şi spori competitivitatea în
raport cu producătorii agricoli din zona Europei
de Sud-Est în cadrul proiectului transnaţional
APP4INNO – „Elaborarea şi promovarea de noi
metode şi instrumente pentru consolidarea
competitivităţii şi inovării sectorului primar în

Sud-Estul Europei”, finanţat prin Programul de
Cooperare Transnaţională în Sud-Estul Europei.
Obiectivele cooperării între 16 parteneri din 10
ţări (Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, România,
Serbia, Albania, Croaţia, Moldova şi Ucraina)
au fost reprezentate de constituirea unui sistem
transnaţional pentru sprijinirea competitivităţii
sectorului agricol şi agro-alimentar, exploatarea
potenţialului productiv local, precum şi

facilitarea accesului IMM-urilor la inovare,
transfer tehnologic şi cooperare. 

Firmele româneşti care au beneficiat în mod
direct de facilităţile oferite prin proiect,
implementând proiecte pilot şi participând la
vizita de studiu organizată în Italia, sunt Agro
Turdean SRL şi NoraLy Agroserv SRL din
judeţul Cluj, care au fost selectate în urma unui
concurs de idei.

Din dorinţa de a sprijini firmele româneşti
să se alinieze standardelor europene în materie
de eficienţă energetică şi reducere a consumului
am implementat, pentru prima oară în România,
Cursul de Manager Energetic European, prin
intermediul proiectului EUREM PLUS,
cofinanţat prin Programul Intelligent Energy
Europe al Uniunii Europene.

Iniţiat de către Camera de Comerţ şi
Industrie din Nurnberg, Germania şi  structurat
sub forma a 17 module (C1 - Bazele domeniului
energetic; inginerie energetică, C2 - Tehnologii
de încălzire; inginerie termică, C3 - Sisteme de
încălzire şi transfer termic: recuperarea căldurii
prin procesul de încălzire şi din gazele de ardere
la generatoarele de abur, C4 - Cogenerare; pro -
ducţie combinată de energie electrică şi termică,
C5 - Aer condiţionat, C6 - Răcire; refrigerare,
C7 - Aer comprimat, C8 - Cerinţe privind per -
for manţa energetică a clădirilor; clădiri eficiente
energetic, C9 - Inginerie electrică; transmisii
electrice, C10 - Iluminat, C11 - Energie geoter -
mală; energii regenerabile, C12 - Tehnologie
solară, C13 - Energie din biomasă, C14 - IT pe

principii verzi (ecologice), C15 - Managementul
eficienţei/randamentului; calculul cost-efi cien -
ţă, C16 - Managementul energetic: gestiunea
proceselor şi încărcării (sarcinilor); sisteme de
management energetic; audituri interne în
domeniul energiei; instrumente de analiză şi
achiziţie de date; Control intern şi C17 -
Achiziţia şi comerţul cu energia; comerţul cu
emisiile; cadrul legislativ în domeniul energiei),

cursul reprezintă cel mai complex instrument de
instruire în domeniu existent în prezent în
Europa, motiv pentru care este deosebit de
apreciat şi solicitat.

Nici industria constructoare de piese pentru
maşini nu a fost neglijată, deşi, în acest moment,
nu are o reprezentare atât de consistentă la
nivelul judeţului nostru. Din dorinţa de a
elimina aspectele problematice cu care se
confruntă producătorii din Transilvania – lipsa
unui sistem de formare profesională adecvat
care să furnizeze capital uman calificat şi lipsa
unor asociaţii care să le reprezinte şi să le
promoveze interesele, am decis să ne implicăm
în proiectul, „GREEN STAR – Formare
profesională durabilă pentru clusterele de
furnizori pentru industria auto” împreună cu
parteneri transnaţionali din Italia (Confindustria
Veneto SIAV şi Region of Veneto – Department
of Labour), Germania (Technische Universität
Dortmund Sozialforschungsstelle), Spania
(Federación Vizcaina del Metal), Belgia (EVTA
– The European Vocational Training Associa -
tion), precum şi trei întreprinderi (API Applica -
zioni Plastiche Industriali, Bruss Juntas Tecni -
cas şi Sinterom).

Prin activităţile din proiect am contribuit
semnificativ la conturarea unui modul de
instruire durabilă şi a unui plan pentru procesul
de implementare a competenţelor verzi în
industria furnizorilor de piese pentru industria
producătoare de automobile. Angajaţii cu
sarcini tehnice, precum şi ucenicii din IMM-uri

„Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în calitatea sa de
principal promotor al antreprenoriatului la nivelul judeţului
Cluj, încearcă, prin activităţile pe care le desfăşoară, să
conştientizeze publicul larg asupra avantajelor care rezidă
în desfăşurarea unor activităţi pe cont propriu.“



îşi vor putea însuşi aceste noţiuni şi competenţe
verzi şi, prin punerea lor în aplicare, vor
contribui semnificativ la implementarea unor
metode de creştere inteligentă şi durabilă.

Cum este implicată CCiCJ în implementarea
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
până în anul 2020? Cum se încadrează
aceasta în strategia de ţară a României?

Specialiştii, membri ai Camerei de Comerţ
şi Industrie Cluj, fără a fi notificaţi de către
Cameră, fac parte din comisiile care au elaborat
Strategia de Dezvoltare a Municipiului, iar ţinta
finală fiind una europeană, considerăm că ea
aliniază Clujul şi România la tendinţele de
dezvoltare europene. Strategia de Dezvoltare a
Municipiului trebuie să urmărească o dezvoltare
unitară, printr-un efort comun cu întreaga ţară,
pentru progresul României.

Cum arată, în viziunea dumneavoastră, un
Plan de Dezvoltare a României pe 25 de
ani? Pe ce piloni ar trebuie clădit şi unde

credeţi că poate fi cea mai importantă
contribuţie venită din zona Cluj?

Un pilon pe care Clujul trebuie să îl dez -
volte este pilonul economiei proprii. Acesta ar
trebui să devină o componentă de bază al PIB-
ului României. Azi, din sumedenia de speci a -

lităţi pe care universităţile clujene le promo -
vează, a reuşit să răzbată cea a IT-ului, însă con -
siderăm că nu este suficient. Privind perspec tiva
următorilor 25 de ani, ar trebui avut în vedere un
masterplan al dezvoltării economiei româneşti,
pentru investitorii români şi străini, având ca
sursă de finanţare fonduri proprii şi mai puţin

fonduri guvernamentale. Din păcate, la ora
actuală, această abordare lipseşte cu desăvârşire. 

Considerăm că acest masterplan al dez -
voltării trebuie să ţină cont de particularităţile
zonei în discuţie, de resursele materiale, de
numărul de specialişti dintr-un anumit domeniu,
de mediu şi, nu în ultimul rând, de eficienţa

afacerilor în sine, bazându-ne pe faptul că, în
general, tot ce intră în categoria „tânăr” din
Ardeal converge către Cluj. 

Totodată, masterplanul trebuie să ţină cont
şi de tendinţele de dezvoltare ale Uniunii
Europene, pentru a se putea defini şi, ulterior,
adapta la nevoile specifice zonei româneşti.

„Privind perspectiva următorilor 25 de ani, ar trebui avut
în vedere un masterplan al dezvoltării economiei
româneşti, pentru investitorii români şi străini, având ca
sursă de finanţare fonduri proprii şi mai puţin fonduri
guvernamentale.“
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Cum este să dezvolţi rapid o bancă de top în
Cluj, cunoscut fiind faptul că centrul
economic dar şi financiar este Bucureştiul? 

În primul rând, este o provocare, iar faptul
că Banca Transilvania este acum printre cele
mai mari bănci din România arată că ideea de
a dezvolta o bancă locală a prins rădăcini
puternice. Am crescut frumos aici, practic, 2
din 3 clujeni lucrează cu BT. Banca
Transilvania s-a dezvoltat în toată ţara, în
decurs de aproape 22 de ani. 

Pe lângă banking, ne implicăm în viaţa
comunităţii. Clujul Are Suflet este un prim
exemplu: cel mai mare proiect de implicare
socială BT, prin intermediul căruia am ajutat,
în 8 ani, aproape 1.800 de adolescenţi să îşi
continue şcoala sau să aibă rezultate mai bune,
să îşi găsească un drum în viaţă. De asemenea,
ajutăm Policlinica fără plată din zonă, printr-un
aport financiar care acoperă cheltuielile lunare
necesare desfăşurării activităţii acesteia. 

Pe de altă parte, împreună cu alţi parteneri,
am înfiinţat în acest an, în Cluj, prima şcoală
de business 100% britanică, EMBA

University of Hull, iar prima generaţie a
început cursurile. Prin BT Club, o iniţiativă a
băncii noastre lansată acum aproape 10 ani,
organizăm cursuri gratuite pentru antre -
prenori, inclusiv în Cluj. Susţinerea progra -
mului Spherik Accelerator, un incubator de
start-up-uri din domeniul tehnologiei, este un
alt exemplu. 

Ne implicăm inclusiv în sport: Crosul BT,
Napoca Rally Academy şi Clubul Sportiv de
baschet U-BT Cluj-Napoca sunt doar câteva
exemple. 

Aş aminti, de asemenea, cel mai recent
proiect local, şi anume lansarea cardului
bancar I love Cluj, o premieră pe piaţă. Acesta
poate fi personalizat cu imagini din Cluj şi este

dedicat celor pentru care Clujul înseamnă
acasă, studenţie, job, destinaţie de vacanţă sau
amintiri frumoase. 

Ce rol şi loc ocupă regiunea Cluj în
businessul Băncii Transilvania?

Clujul reprezintă aproape 8% din totalul
creditelor în sold pe segmentul IMM. În ceea
ce priveşte creditele pentru populaţie, judeţul
Cluj este un motor al activităţii de creditare,
13% din totalul împrumuturilor în sold

acordate persoanelor fizice de Banca Transil -
vania având ca sursă Clujul. Din perspectiva
businessului, a volumului, Bucureştiul este
polul principal.

Banca noastră s-a născut şi a făcut 
primii paşi datorită comunităţii clujene
interviu cu Omer Tetik, Preşedinte Banca Transilvania

Banca Transilvania este cel mai edificator exemplu care probează faptul că ideile strălucite şi planurile bine
scrise şi executate se pot transforma în afaceri de succes chiar şi atunci când nu pleacă de la Bucureşti. De
altfel, oraşul Cluj Napoca, cel din care a pornit povestea de succes a Băncii Transilvania, e considerat ca fiind al
doilea pol de dezvoltare al României. Ajunsă pe un onorant loc trei, cu aspiraţii certe şi fezabile de a se bate
pe prima poziţie, banca nu uită de unde a plecat şi întoarce către comunitatea locală o parte din ceea ce a
primit la rândul ei. Iar faptul că 2 din 3 clujeni lucrează cu BT e o dovadă de încredere, o dovadă a unei relaţii
frumoase între o instituţie bancară şi comunitate, în vremuri tulburi.

„Ca bancă, susţinem spiritul antreprenorial românesc în
general, iar acesta este unul dintre motivele pentru care
Banca Transilvania este cunoscută ca Bancă a Oamenilor
Întreprinzători.“
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Există diferenţe între antreprenorii, mai
mici sau mai mari, din zona Clujului şi cei
din restul ţării, din punctul de vedere al
relaţiei cu banca?

Ca bancă, susţinem spiritul antreprenorial
românesc în general, iar acesta este unul dintre
motivele pentru care Banca Transilvania este
cunoscută ca Bancă a Oamenilor Întreprinză -
tori. Însă remarcăm un specific al zonei, şi
anume hardworking-ul angajaţilor companiilor.

Dacă ne referim la comportamentul de plată,
cum sunt clienţii din zona Cluj faţă de media
BT şi respectiv media pe sistem bancar?

La Banca Transilvania, la clienţii din Cluj
am remarcat un comportament de plată la un
nivel uşor mai bun faţă de media pe ţară.
Clienţii persoane fizice acoperă toate ariile, iar
zonele în care suntem puternici pe segmentul
companiilor influenţează, desigur, şi partea de
retail, angajaţii firmelor respective fiind în cea
mai mare parte clienţi BT. De asemenea, pe
partea de clienţi persoane fizice, o contribuţie
semnificativă o au angajaţii companiilor de stat
şi bugetare, precum şi cei din învăţământ.
Mediul universitar, un domeniu care reprezintă
Clujul, este, de asemenea, o zonă în care banca
noastră este foarte activă, atât printre profesori,
cât şi printre studenţi. Ne bucurăm că, prin

faptul că antreprenorii respectivi lucrează cu
noi, contribuim la dezvoltarea locală a
domeniilor respective. 

Clienţii noştri din Cluj preferă mai ales
produse precum cardurile, BT24 Internet
Banking şi Mobile Banking. Dacă ne referim
la împrumuturi, cele mai solicitate sunt cele
pentru capital de lucru, linii de credit, scontări
de bilete la ordin, cecuri, facturi, credite pe
termen scurt pentru companii şi credite
imobiliare, inclusiv Prima Casă, precum şi
creditele de consum şi cardurile de credit.
Referitor la sectoarele de activitate cu cea mai
mare dinamică din zonă, Clujul este recunos -
cut ca hub de IT, cu peste 500 de companii de
profil şi 15.000 de angajaţi în respectivul
domeniu.

Ce loc ocupă Clujul în planurile de
dezvoltare ale BT? Cum vedeţi locul
judeţului în strategia de dezvoltare a
României?

Clujul ocupă, la fel ca şi până acum, un loc
principal în planurile de dezvoltare ale Băncii
Transilvania. În primul rând, pentru că este
oraşul „natal” al băncii, dar şi pentru că există
potenţial. Putem spune că banca noastră s-a
născut şi a făcut primii paşi datorită
comunităţii clujene, devenind una dintre cele
mai mari companii din Cluj şi din Transilvania,
dar şi din ţară, din punctul de vedere al cifrei
de afaceri. 

Rolul Clujului va fi esenţial pentru
dezvoltarea economiei la nivel naţional şi în
continuare. La nivel de judeţ, zona are deja un
plan de dezvoltare trasat până în anul 2020,
construit pe piloni precum economie locală,
cercetare, IT, calitatea vieţii, parteneriatul cu
universităţile clujene, inovare, dimensiune
internaţională. În acest an, Cluj-Napoca este pe
locul 53 într-un clasament referitor la calitatea
vieţii, conform studiului „Cost of Living
2015”, realizat de Centrul Independent
Numbeo. Oraşul are şi alte avantaje
competitive faţă de alte localităţi mari din ţară,
cum ar fi faptul că peste 30% din populaţie a
absolvit studii superioare şi că este una dintre
cele mai dinamice pieţe ale muncii, cu o rată a
şomajului de aproape 4%, dar sub media
naţională. Credem că va creşte frumos Clujul,
mai ales ca hub IT, şi dorim să ne implicăm, ca
bancă, în dezvoltarea lui inclusiv în această
direcţie.
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Cum aţi caracteriza piaţa fondurilor de
investiţii: care au fost plusurile şi
minusurile? Cum s-au evidenţiat fondurile
Globinvest în acest peisaj?

Anul 2015 continuă seria anilor de creştere
a activelor fondurilor româneşti, fără să
asistăm însă la o diversificare semnificativă a
ofertei acestora către investitori. Mai mult,
piaţa românească rămâne o piaţă atipică,
caracterizată de un apetit faţă de risc al
investitorilor foarte redus. Astfel, dacă la nivel
european, fondurile de acţiuni deţin cea mai
mare cotă de piaţă, respectiv peste 37%, în
timp ce fondurile de venituri deţin doar 27%,
în România fondurile de acţiuni deţin sub 5%
din active, în timp ce acelea cu risc mai scăzut
deţin peste 80%... În condiţiile diminuării
considerabile a dobânzilor la depozite, o parte
din banii plasaţi ar fi normal să se orienteze
către fondurile de acţiuni, caracterizate de un
risc mai mare, dar şi de un câştig potenţial pe
măsură. Totuşi, acest fenomen încă nu se
manifestă vizibil.

Sub aspectul valorii activelor administrate,
Globinvest a continuat să înregistreze un ritm

bun, reuşind o creştere a activelor administrate
cu peste 30%, depăşind pentru prima dată, după
criza din 2007, borna de 100 de milioane lei.
Performanţele obţinute de fondurile adminis -
trate au fost în linie cu piaţa de capital autoh -
ton\, care a evoluat în continuare oscilant şi
nesatisfăcător, sub aspectul performanţelor, al
diversificării instrumentelor disponibile, cât şi
al lichidităţii generale. 

Cum apreciaţi piaţa fondurilor de investiţii
astăzi: ce am recuperat din decalajul faţă de
„lumea mare“ şi ce ar mai fi de făcut pe
viitor?

Unul dintre câştigurile importante cred că
este recuperarea încrederii investitorilor români.
Imaginea grav afectată de scandalurile trecute

începe să se refacă ca urmare a profesio -
nalismului de care dau dovadă toţi competitorii
din piaţă. Este o premisă esenţială pentru
atragerea de noi investitori şi dezvoltarea pe
baze sănătoase a industriei.

În rest, fondurile autohtone nu sunt cu nimic
mai prejos, ca mod de funcţionare, legislaţie
specifică, comparativ cu fondurile din „lumea
bună”. Din păcate, suntem parte dintr-un sistem
financiar complex şi nu putem forţa piaţa
românească să se dezvolte în alt ritm decât
ritmul său natural…

De aici şi lipsa de diversificare a ofertei
noastre în raport cu pieţele dezvoltate. Context
în care nu ne rămâne de făcut decât să ne
îndreptăm spre pieţele externe, în căutarea
instrumentelor investiţionale ce lipsesc din piaţa
românească.

Unul dintre câştigurile
importante: recuperarea
încrederii investitorilor români
interviu cu ilie Cenan, Preşedinte C.a. – Globinvest

Anul 2015 continuă seria anilor de creştere a activelor fondurilor româneşti, fără să asistăm însă la o
diversificare semnificativă a ofertei acestora către investitori – ne spune Ilie Cenan, preşedintele Globinvest.
Totuşi, piaţa românească rămâne o piaţă atipică, caracterizată de un apetit faţă de risc al investitorilor foarte
redus. Sub aspectul valorii activelor administrate, Globinvest a continuat să înregistreze un ritm bun, reuşind
o creştere a activelor administrate cu peste 30%, depăşind pentru prima dată, după criza din 2007, borna de
100 de milioane lei. 

„Performanţele obţinute de fondurile adminis trate 
au fost în linie cu piaţa de capital autoh ton\, care a
evoluat în continuare oscilant şi nesatisfăcător, sub
aspectul performanţelor, al diversificării instrumentelor
disponibile, cât şi al lichidităţii generale. “
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Există în acest moment o divergenţă clară
între jucători în ceea ce priveşte marcarea la
piaţă a fondurilor ce au ca suport titluri de
tip fix income. Care ar fi realitatea? E bine să
persiste în piaţă, pe acelaşi palier,
concurenţi cu strategii diferite de
raportare?

E important de precizat că legislaţia în
vigoare permite abordarea mai multor metode
diferite de evaluare şi în cazul altor instrumente,
nu doar a obligaţiunilor (şi a altor titluri

similare) din portofoliile fondurilor de investiţii
despre care discutăm. Atât marcarea la piaţă a
principalului, cât şi înregistrarea doar a dobânzii
obligaţiunilor au în spate o anumită logică
investiţională. În ultimii ani au existat
numeroase modificări ale legislaţiei specifice în
zona evaluării activelor, în care a fost implicată
şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri, prin
intermediul membrilor săi. Noi nu reţinem ca
vreunul dintre membri să se fi opus hotărât
existenţei în paralel a celor două metode. Este o
problemă de alegere, deoarece odată metoda
aleasă, aceasta trebuie utilizată obligatoriu timp
de un an. Cât timp dobânzile au fost ani de zile
pe un trend descrescător, marcarea la piaţă a

oferit randamente mai bune decât simpla
înregistrare a dobânzilor, deoarece obligaţiunile
deţinute au înregistrat şi câştiguri de capital,
deci au fost mai câştigaţi cei care au aplicat
marcarea la piaţă. Odată ce trendul de scădere s-
a oprit şi dobânzile au început să fluctueze,
evident că şi marcarea la piaţă a determinat
randamente fluctuante, în timp ce rezultatele
obţinute de cei care au înregistrat doar dobânzile
au continuat să fie constant crescătoare. Pe
termen lung însă, ambele metode de evaluare
dau acelaşi rezultat.

La Globinvest, pentru obligaţiunile cotate
deţinute de Fdi Transilvania, am aplicat
întotdeauna marcarea la piaţă, considerând-o
mai aproape de realităţile imediate ale pieţei, dar
nu vedem un impediment în existenţa a două
metode de evaluare, atâta timp cât toată lumea
respectă legea.

Care sunt vedetele portofoliului
dumneavoastră în acest an? Cu ce realizări
speraţi să închideţi bilanţul?

În 2015 am continuat procesul de
individualizare a fondurilor administrate. Dacă
Fdi Napoca – ca urmare a expunerii mari

exclusiv pe acţiuni cu un grad ridicat de
lichiditate cotate la BVB – rămâne un fond tipic
de acţiuni specializat de piaţă locală, în cazul
Fdi Transilvania încercăm o creştere a expunerii
pe obligaţiuni, urmărind reducerea riscului
fondului şi o mai clară diferenţiere în raport cu
Fdi Napoca, cu plasamente în acţiuni în special
la categoria I BVB, urmând ca acest fond să fie
un fond tipic diversificat.

În cazul Fondului Privat Comercial, ca
urmare a modificărilor legislative ce
restricţionează sever plasamentele în bilete la
ordin, am fost siliţi să renunţăm la aceste
plasamente şi să reorientăm fondul către
plasamente în acţiuni şi obligaţiuni emise de
societăţi din sectorul financiar, iar în cazul
fondului Globinvest-FAPT specializarea a fost
făcută pe sectorul energetic, care, din păcate, în
acest an a avut o evoluţie negativă, afectând
performanţa pe termen scurt a fondului.

Până la finalul anului vom finaliza fuziunea
fondurilor închise Globinvest – FAPT şi
Euroglobinvest, în vederea eficientizării acti -
vităţii şi reducerii costurilor, iar fondul rezultat
va fi transformat în fond deschis de investiţii de
acţiuni, specializat pe sectorul energetic şi în cel
al tehnologiei, atât din România cât şi din
Europa, deoarece considerăm că este un
domeniu cu mare potenţial de creştere. 

Cum vedeţi, pe termen lung, piaţa
fondurilor de investiţii, piaţa de capital dar
şi Globinvest?

Pe termen lung, piaţa autohtonă a
fondurilor va continua să crească, să se
specializeze şi să se diversifice, pe măsura
dezvoltării pieţei româneşti, sau ieşind în
exterior dacă piaţa românească rămâne în urmă.
Mai mult, se va integra tot mai mult în piaţa
europeană, tot mai mulţi competitori străini vor
continua să intre şi pe piaţa românească, proces
susţinut şi de alinierea legislaţiei naţionale la
cea europeană.

Concurenţa va fi tot mai acerbă, iar
Globinvest va trebui să lupte pentru menţinerea
la un nivel ridicat a mulţumirii clienţilor care au
fost alături de noi în cei peste 20 de ani de
activitate şi atragerea unora noi, pe care să-i
convingem că am rămas în piaţă de atâta vreme
nu întâmplător, ci ca urmare a eforturilor depuse
pentru a ne autodepăşi şi a fi cât mai buni în ceea
ce facem. 

rezultatele obţinute în 2015 au fost în linie cu evoluţia pieţei, dacă, în schimb, ne raportăm la ultimii 3 ani, 
acestea sunt bune sau chiar foarte bune:

randament 2015 randament 36 luni

Fondul Deschis de Investiţii Napoca 3,98% 23,06%

Fondul Deschis de investiţii Transilvania 5,11% 25,25%

Fondul Privat Comercial 0,90% 9,26%

Fondul de Acţiuni Privat Transilvania -6,25% 4,28%

Euroglobinvest 13,47% 40,15%

„Până la finalul anului vom finaliza fuziunea fondurilor
închise Globinvest – FAPT şi Euroglobinvest, în vederea
eficientizării activităţii şi reducerii costurilor, iar fondul
rezultat va fi transformat în fond deschis de investiţii de
acţiuni, specializat pe sectorul energetic şi în cel al
tehnologiei, atât din România cât şi din Europa, deoarece
considerăm că este un domeniu cu mare potenţial de
creştere.“
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Care este, pe scurt, parcursul carierei
dumneavoastră profesionale?

După absolvirea facultăţii şi după o
perioadă mai mare de doi ani petrecută la
Sighişoara, m-am întors în Cluj, iar din 1977 mă
dedic activităţilor de aici. De-a lungul timpului
am trecut prin Banca Naţională a României,
Bancorex, apoi prin Banca Transilvania şi în
final am ajuns aici, la Imofinance şi la Consiliul
Civic Local.

Dată fiind experienţa dumneavoastră din
bancă, ce consideraţi a fi esenţial în crearea
uneia?

Nu creezi o bancă fără ca oamenii să aibă
încredere în tine, de la deponent la angajat şi
până la investitor. Toţi aceştia trebuie să se poată
baza pe tine şi implicit pe bancă. 

Lucrurile s-au întâmplat în pionierat, dar a
fost util, cel puţin pentru mine, căci ştiam foarte
sigur că modalitatea de abordare pleacă din
resurse morale, pe principiul: nu fac o bancă
pentru a păcăli pe cineva, ci întemeiez o bancă

pentru a servi o comunitate de afaceri, a-i ajuta
pe oamenii care doresc să economisească sau pe
cei care au nevoie de servicii.

Când aţi simţit nevoia de a pune bazele
Consiliului Civic Local?

Am simţit că datorez ceva acestei
comunităţi şi am început să mă dedic ei, drept
pentru care am înfiinţat Consiliul Civic Local.

Perioada 2004 a însemnat începutul şi am
apelat la organizaţii nonguvernamentale, căci
ele reprezintă vocea societăţii civile. Le-am
consultat în legătură cu felul în care putem
colabora pentru a deveni o voce mai unită, mai
profundă a oamenilor şi am avut susţinere.
Trecând deja aproape 12 ani de activitate în
acest sens, am observat că, într-adevăr, vocea

societăţii civile din Cluj prinde curaj, are
pregnanţă şi mulţi dintre oamenii aceştia
vorbesc argumentat.

Dacă reuşeşti să convingi un număr de 10-
20 de voluntari adevăraţi, de oameni care nu au
un alt interes decât acela de a se dedica cu ceea
ce ştiu mai bine societăţii în care trăiesc, să
vorbească în cunoştinţă de cauză, să
argumenteze şi să nu privească problema din
interes propriu, atunci lucrurile încep să se

înfăptuiască. Din punctul meu de vedere, nu este
nevoie de mai mult de atât. Până la urmă, în
aceasta a constat consistenţa Consiliului Civic
creat în 2004 şi acest lucru a făcut să se
permanentizeze într-un număr de persoane din
ce în ce mai mare. Pe de altă parte, însăşi
administraţia locală, după o perioadă iniţială de
deschidere urmată de una de ostilitate, s-a

vocea societăţii civile 
din Cluj prinde curaj şi cred că aici
este şansa de câştig a Clujului
interviu cu iosif Pop, 
Preşedinte al Grupului Financiar iMOFiNaNCE

O discuţie cu unul dintre cei mai cunoscuţi şi importanţi oameni ai Clujului, finanţistul Iosif Pop, este
întotdeauna binevenită şi plăcută, mai ales că ne ştim de atâţia ani, revista Piaţa Financiară acordându-i, în
decembrie 2000, titlul de „Bancherul anului”. Vorbim de data aceasta despre Cluj şi despre Consiliul Civic
Local, fondat în iunie 2004, al cărui preşedinte este de mai bine de 11 ani. Se simte din ardoarea cu care
vorbeşte că îi place această implicare a cetăţeanului clujean în problemele oraşului. „Am simţit nevoia
oamenilor de a propune, de a susţine şi chiar de a se ancora câteodată cu ambiţie pentru realizarea unui
lucru pe care şi-l doresc. Este un fenomen care creşte şi cred că aici este şansa de câştig a Clujului”, susţine
domnia sa.

„Nu creezi o bancă fără ca oamenii să aibă încredere în
tine, de la deponent la angajat şi până la investitor. Toţi
aceştia trebuie să se poată baza pe tine şi implicit pe bancă.“
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dovedit a fi susţinătoarea acestui proiect:
societatea civilă este utilă, avem nevoie de ea. 

La primărie se poate vedea cel mai bine
felul în care administraţia lucrează cu societatea
civilă. Malul Someşului, de exemplu, s-a
amenajat din nevoia cetăţenilor de a simţi o oază
de relaxare, iar oamenii au reacţionat pozitiv,
ceea ce poate crea premisa unei relaţii de
comunicare mai sănătoase între administraţie şi
populaţie. Evident că nu este o pondere suficient
de reprezentativă pentru a schimba încă
fundamental lucrurile, însă este un bulgăre care
creşte cu fiecare eveniment. Acesta este plusul
pe care, dacă reuşim să-l extindem şi în plan
economic, şansa de a creşte se accentuează.

Vorbim aşadar de o strânsă colaborare între
administraţie şi societate, care, din păcate,
lipseşte la nivelul celorlalte zone din ţară.
Ce a adus cu sine această relaţie? 

Relaţia administraţie-societate civilă a mai
adus cu sine exemple de bune practici, precum
identificarea de priorităţi pentru fiecare
domeniu al zonei. Am cerut acest lucru, iar în
final am ajuns să însumăm aproximativ 80 de
priorităţi pe diverse domenii. Pe acele priorităţi
am mizat ca viziune pe termen lung. Am fost
consecvenţi şi putem spune că aproximativ
75%-80% dintre acele obiective s-au realizat.
Deşi s-a întâmplat mai lent decât ne aşteptam
noi, totuşi rezultatul prezintă un procent bun.

Economic lucrurile evoluează bine şi este o
plăcere să spui că plecarea Nokia a fost bine
suplinită de venirea altor companii mari precum
Bosch şi DeLonghi şi că exporturile, care erau o
chestiune de dificultate pentru statistica
judeţului, au schimbat trendul, suntem pe plus.
Nu echilibrăm încă importurile, dar suntem pe
creşteri substanţiale la exporturi.

Totodată, mica iniţiativă poate fi încurajată
foarte mult de administraţia locală. Din punctul
acesta de vedere, am putea exemplifica:
infrastruc tură, deschiderea de pieţe volante,
autorizarea rapidă a unei iniţiative, mai puţine
taxe, accentul pe educaţie, pe sănătate etc.
Aceste lucruri sunt bine primite de către
cetăţean, căci el simte că toate se îndreaptă
asupra lui, pentru binele lui.

Ne-aţi putea da câteva exemple de colabo -
rări reuşite, care au condus la punerea în
practică a iniţiativelor menţionate?

Aş spune că avem deja bifate câteva
obiective. Unul constă în faptul că Clujul nu
avea o strategie pe termen mediu-lung. Aşadar,
am susţinut şi creat o strategie pentru perioada
2006-2014 şi o alta pe 2014-2020, unde sunt
conturate direcţiile în care ne dorim să meargă
oraşul. Important este ca administraţia locală să
ştie ce să prioritizeze şi am cerut chiar şi un
buget pe dezvoltare durabilă. 

În acest sens, am insistat pentru refacerea
centrului istoric şi pentru protejarea lui, lucru
care se întâmplă, pentru transparenţă
decizională, iar aceasta a crescut cu adevărat. De
asemenea, am pledat pentru fluidizarea
circulaţiei rutiere, pentru centuri ocolitoare,
pentru o bugetare fundamentată de jos în sus,
pentru un PUG local şi metropolitan. Nu în
ultimul rând, am insistat pentru crearea unui
centru financiar-bancar. Pe acesta din urmă
administraţia nu l-a tratat cu foarte mare
deschidere, dar el totuşi capătă formă, căci un

plan de urbanism zonal de mare amploare, odată
trecut prin Consiliul Local, începe să fie
perceput şi de investitori.

Ţin să subliniez şi un alt aspect în ceea ce
priveşte Consiliul Civic Local. Am simţit nevoia
oamenilor de a propune, de a susţine şi chiar de
a se ancora câteodată cu ambiţie pentru
realizarea unui lucru pe care şi-l doresc. Este un
fenomen care creşte şi cred că aici este şansa de
câştig a Clujului.

Să vorbim şi despre agricultură. Ce formă ia
aceasta în strategia Clujului pe 2014-2020?

Am propus acum ca în jurul Clujului să
încurajăm producţia agricolă, căci avem în
zona de munte păşuni şi animale, în cea de şes
cereale, plante tehnice, legume, în zona de deal
un mediu propice pentru fructe, iar în partea
premontană posibilităţi de a dezvolta producţii
piscicole şi de plante medicinale. Sunt
conştient de faptul că dacă ştii să deschizi
pieţele oraşului, acei oameni din zona
preorăşenească vin să îşi valorifice aici ceea ce

produc ecologic, iar în timp vor avea excedent
de producţie, preţuri accesibile şi vor ajunge [i
să exporte.

Forţa oamenilor de a reuşi în astfel de
situaţii poate fi dată drept un exemplu la nivelul
ţării, ca ulterior populaţia să spună: „vom face
precum cei de la Cluj!“.

Şi tradiţia culinară cu produse locale poate
să dea identitate suplimentară oraşului, chiar
personalitate. Nu trebuie să ne axăm doar pe
producţia de legume-fructe, ci şi pe centre în
care materia primă să fie valorificată în modul
original, de a o prepara în restaurantele cu
specific local.

Ce se întâmplă la nivelul acestei zone cu
natalitatea? aveţi o strategie şi din acest
punct de vedere?

Din punct de vedere statistic nu suntem în
altă direcţie decât cea de la nivel de ţară, dar

„Forţa oamenilor de a reuşi poate fi dată drept 
un exemplu la nivelul ţării, ca ulterior populaţia să spună:
vom face precum cei de la Cluj!“
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dacă vom conştientiza faptul că Clujul absoarbe
din jur mulţi tineri veniţi la facultate şi care apoi
se stabilesc cu slujbe aici, putem spune că,
numeric, populaţia Clujului creşte, deci firesc ar
fi ca şi natalitatea să intre pe o altă direcţie.

Cred că, din când în când, mesajele simple
şi directe au pătruns mult mai profund decât
declaraţia de la nivelul şefului statului, deşi şi
aceea este binevenită. Dacă şeful statului spune
că trebuie să fim mai mulţi şi pentru asta ne
asigură o remuneraţie mai mare pe concediile de
maternitate/paternitate, lucrurile se vor îndrepta
pe calea care trebuie.

În domeniul iT, lucrurile se îndreaptă pe
acelaşi făgaş frumos ca şi în celelalte
domenii la nivelul judeţului. Ce s-a făcut
pentru stimularea acestui sector?

Este o focalizare puternică din acest punct
de vedere la nivelul Clujului, pentru că
fenomenul a plecat pe sistemul vaselor
comunicante: iniţial această activitate s-a ridicat
la Bucureşti, iar apoi a început la Cluj,
Timişoara, Iaşi, în oraşele în care sunt facultăţi
specializate pe IT. Sigur că acolo au venit şi
firmele, ştiind că găsesc oameni pregătiţi. Din
punctul meu de vedere, până la urmă fenomenul
se va duce şi spre oraşe mai mici, căci vom
vedea şi efortul companiilor mai mici de a
activa în domeniul acesta. 

Esenţa a constat însă în facultăţile de profil
care au creat profesionişti în acest domeniu.

Cum se conturează, în viziunea
dumneavoastră, viitorul judeţului Cluj?

Cred că judeţul se îndreaptă într-o direcţie
bună, pentru că a creat, şi încă o face, un mediu
propice pentru pregătirea oamenilor.

Clujul a fost închis timp de 12 ani, rău 
într-un fel, dar bine în altul. Rău pentru că nu a
venit capitalul străin să preia fabrici, iar
fabricile au cam dispărut, în schimb acest lucru
a lăsat loc iniţiativei locale, oamenilor care au
avut curajul să se lanseze în afaceri mai mici
sau mai mari, să le dezvolte în perioada aceasta
şi să prindă puţină consistenţă, cum ar fi cazul
Băncii Transilvania. Din bruma aceea de
bănuţi adunată în perioada 1990-1993 am
reuşit să strângem 2 milioane de dolari şi până
în 2010-2012 am încercat să cre[tem banca. Au
existat şi avantaje fiscale, căci am beneficiat de

scutiri temporare pe seama aducerii capitalului
străin.

În general, oamenii de afaceri au crescut, 
s-au consolidat şi în momentul în care oraşul 
s-a deschis, ei au avut posibilitatea să joace un
rol important. Dacă privim în structură
capitalul străin şi capitalul local, observăm că
cel local este bine reprezentat la Cluj, iar
oamenii de afaceri care au apărut în perioada
aceea sunt bine consolidaţi, cu fabrici private
care astăzi încep să fie reprezentative chiar şi
pentru ţară.

Lucrul acesta face ca perspectiva dezvoltării
oraşului să fie una bună. Accesul la resurse bine
pregătite rămâne în continuare esenţa creşterii
sănătoase.

Eu văd o zonă metropolitană capabilă să
absoarbă toate aceste energii într-un timp de 15-
20 de ani, iar cu o administraţie care să ştie să îi
susţină se poate ajunge la acea masă de
bunăstare pe care să o imite şi alţii.

Urbanistic vorbind, Clujul s-a dezvoltat
propice, multe oraşe confruntându-se cu
numeroase probleme din acest punct de
vedere... 

Într-o vreme, lucrurile au fost uşor scăpate
de sub control în ceea ce priveşte rigoarea
dezvoltării oraşului. Sunt câteva obiective care
trebuie să dea identitate oraşului. Un centru
cultural multifuncţional îl dorim de mulţi ani,
dar încă nu am reuşit decât să îi apreciem
mărimea şi să dispunem de amplasament, iar
clujenii au răbdarea ca anul viitor să înceapă
investiţia.

De asemenea, avem nevoie de un centru
regional de urgenţă pentru zona medicală, căci
centrul actual nu este capabil să satisfacă
nevoile, nici prin poziţionare şi nici prin dotare.

Sunt investiţii private care evoluează rapid
şi aici cred că este clar rolul urbaniştilor de a

avea grija păstrării unui oraş istoric, în care să se
dezvolte şi un oraş financiar, un oraş IT şi o zonă
administrativă regională.

Nu sunt neglijate nici unele dintre acestea în
Strategia 2020 a Clujului. Partea pe care noi o
găsim deficitară astăzi, pe parcursul celor 12 ani
de monitorizare, este dată de faptul că primarii
sau candidaţii vin cu perspectiva a patru ani şi
nu gândesc mai departe.

Vedem nevoia unui city manager, unul
profesionist, cu viziune, cu o echipă bine
selectată, aceasta este soluţia pe termen lung.
Totodată, capacitatea lui trebuie să se manifeste
şi spre a reuşi să împace aşteptările opoziţiei cu
cele ale puterii din votul consiliului local şi mai
ales ale cetăţenilor. 

Sunt soluţii foarte simple, pe care dacă ştii
să le cultivi, ajungi să ai rezultate, dar populaţia
trebuie să se formeze şi să se manifeste pentru
impunerea propriilor dorinţe, obiective şi
activităţi.

În final, ce aţi putea spune despre români?
Se vor descurca aceştia într-o lume globalizată?

Avem o minte flexibilă şi este un lucru pe
care îl admir foarte mult la poporul român.
Românul nu este foarte setat pe segmentul
mărunt, pe nişe profesionale, dar este bine
ancorat în segmentul larg de acomodare. El este
uşor adaptabil la cerinţele vieţii.

Din păcate, nu au apărut încă destui
manageri locali care să înţeleagă filosofia
japonezilor, care stiu să unească interesele
tuturor celor care trăiesc într-o comunitate
precum o fabrică. Asta încercăm noi să

practicăm aici, în CCL, prin împărtăşirea
cunoştinţelor în primul rând. Trebuie să existe o
simbioză între perioada de cultivare a
comportamentelor urbane şi cea de cules
roadele iar timpul este chemat să confirme că nu
activăm în zadar pe tărâmul civic local.

„Avem o minte flexibilă şi este un lucru pe care îl admir
foarte mult la poporul român. Românul nu este foarte setat
pe segmentul mărunt, pe nişe profesionale, dar este bine
ancorat în segmentul larg de acomodare. El este uşor
adaptabil la cerinţele vieţii.“
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Ce părere are SSiF Broker Sa despre piaţa
de capital în acest moment?

Piaţa de capital din România a suferit
transformări importante în ultimii ani, de la
schimbări legislative la schimbări de natură

operaţională, modificări care au avut ca scop
creşterea lichidităţii şi eficienţei pieţei de
capital româneşti. Tranziţia de la statutul de
piaţă de frontieră la statutul de piaţă emergentă
înregistrează progrese vizibile, iar continuarea
programului de listare pe bursă a pachetelor de

acţiuni ale companiilor de stat ar creşte
lichiditatea pieţei, fapt ce ar înlesni această
trecere. Această tranziţie ar permite pieţei să
atragă noi investitori, în special investitori
străini cu o putere financiară mult mai mare
decât a investitorilor locali. Un pas în acest

Piaţa DE CaPiTaL DiN ROMâNia,

De la statutul de piaţă de frontieră 
la cel de piaţă emergentă
interviu cu Grigore Chiş, Director General SSiF Broker

Societatea de servicii de investiţii financiare Broker SA, cu o experienţă de peste 20 de ani pe piaţa de capital,
este una dintre societăţile de marcă ale Clujului. Cu peste 12.000 de acţionari persoane fizice şi juridice, SSIF
Broker s-a implicat în listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unora dintre cele mai prestigioase societăţi din
România, cotând 11 dintre cele 12 societăţi listate iniţial la BVB, pregătind şi introducând la tranzacţionare un
număr de peste 45 de companii. Este, de altfel, prima şi până în prezent singura societate de investiţii
financiare listată la categoria premium la Bursa de Valori Bucureşti.
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sens a fost oferta publică iniţială a Electrica
S.A., care a atras 1.95 miliarde de lei, fiind
supra subscrisă peste 200%, interesul investi -
torilor instituţionali şi de retail fiind foarte
ridicat. În urma acestei oferte au rezultat doi
mari acţionari, ambii străini, Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi
grupul financiar olandez ING. 

Un alt pas în acest sens a fost modificarea
Codului Fiscal, care reduce impozitarea
dividen delor de la 16% la 5% de anul viitor,
fapt care, coroborat cu nivelul scăzut al
dobânzilor, ar putea atrage capital românesc
nou în piaţa de capital. 

Piaţa de capital din România rămâne o
piaţă mică de frontieră cu perspective de
creştere îmbucurătoare, dar care, fără impli -
carea mai puternică a instituţiilor statului, va
găsi foarte greoaie tranziţia spre o piaţă mai
vizibilă, mai lichidă. 

Ce face SSiF Broker Sa pentru dezvoltarea
pieţei de capital?

SSIF Broker SA, prin experienţa acumu lată
de-a lungul anilor de activitate şi cu ajutorul
specialiştilor bine pregătiţi, a dezvoltat produse
financiare noi pentru bursa din România.
Produse financiare demult existente şi
tranzacţionate pe bursele din afară, construite
în prima fază de către băncile de investiţii, au
fost aduse, iniţial, pe bursa din România de
către instituţii financiare străine. SSIF Broker a

făcut primul pas în acest sens pentru a aduce la
cota bursei produse finan ciare structurate emise
de o societate financiară autohtonă. Aceste
produse au fost create pentru a satisface nevoi
specifice care nu pot fi îndeplinite de
instrumentele financiare standardizate şi
disponibile în acel moment în piaţă. 

Astfel, societatea noastră a fost prima
societate de brokeraj din România care a adus
la cota bursei produse structurate turbo cu activ
suport indici bursieri internaţionali, alternativa
la investiţiile tradiţionale, ce oferă

investitorilor posibilitatea de a beneficia de
evoluţii bursiere din afara ţării. 

Un alt concept, produsele cu capital
protejat („protected notes”) au fost create în
România şi listate la cota BVB de către
specialiştii SSIF Broker. A trecut mai bine de
un an de la listarea primului astfel de produs,
BRK Adidas Capital Protejat 96%. Acest
produs, emis în 11.08.2014, oferă o protecţie a
capitalului investit de 96% la maturitate (în
condiţiile în care a fost achiziţionat la listare)
şi o participaţie în creşterea activului suport
(acţiunile Adidas) de 50%. Până în prezent,
SSIF Broker a listat la cota bursei încă şapte
astfel de produse, având ca activ suport diferiţi
emitenţi de renume la nivel mondial. 

Un factor esenţial în funcţionarea optimă a
pieţei de capital este lichiditatea. Astfel, pentru
produsele emise, SSIF Broker este formator de
piaţă, oferind un grad în plus de siguranţă
investitorilor care îşi pot lichida investiţiile în
orice moment. 

O altă categorie de produse, care contribuie
la dezvoltarea pieţei de capital, sunt unităţile de
fond. Acestea sunt emise de către Fondurile de
Investiţii, iar cele distribuite SSIF Broker sunt
administrate de către SAI Broker SA. Fiind
înfiinţată în anul 2012, SAI Broker SA este o
societate de administrare a investiţiilor ce are ca
principal acţionar pe SSIF Broker SA.

Fondurile de investiţii, ce pot fi închise sau
deschise, se pretează unei game largi de
investitori, în funcţie de nivelul de risc pe care

fiecare doreşte să şi-l asume. Celor ce apre -
ciază evoluţia societăţilor de investiţii
financiare tranzacţionate la Bursa de Valori
Bucureşti li se oferă posibilitatea de a investi
în Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index
Invest, fond ce urmăreşte replicarea
performanţei indicelui BET-FI. 

Un element important al Fondului Închis de
Investiţii BET-FI Index Invest este acela că dă
posibilitatea investitorilor de a investi/dezin -
vesti atât în mod direct prin intermediul
emisiunilor şi răscumpărărilor periodice

derulate de către Fond, cât şi prin intermediul
bursei odată cu intrarea la tranzacţionare a
unităţilor de fond pe piaţa reglementată
administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
Tranzacţionarea unităţilor de fond emise de FII
BET FI Index Invest a început în data de 31
martie 2015, acestea având simbolul BTF. De
menţionat şi faptul că SSIF Broker SA este
furnizor de lichiditate pentru acest simbol. 

Societatea de servicii de investiţii
financiare Broker SA are o experienţă de peste
20 de ani pe piaţa de capital, fiind prima şi
până în prezent singura societate de investiţii
financiare listată la categoria premium la Bursa
de Valori Bucureşti.

Compania are mai mult de 12.000 de
acţionari persoane fizice şi juridice şi s-a
implicat în listarea la Bursa de Valori Bucureşti
a unora dintre cele mai prestigioase societăţi
din România, cotând 11 dintre cele 12 societăţi
listate iniţial la BVB, pregătind şi introducând
la tranzacţionare un număr de peste 45 de
companii.

Compania SSIF Broker SA are o deţinere
de peste 95% din capitalul SAI Broker şi de
98% în societatea Confident Broker de
Asigurare. Cele două societăţi asigură o
dezvoltare a gamei de produse şi servicii
oferite de SSIF Broker SA, completând cu
fonduri de investiţii şi servicii de intermediere
în asigurări paleta de produse oferite clienţilor. 

SAI Broker are sediul în Cluj Napoca, pe
strada Moţilor, nr. 119, tel.: 0364-260.755,
office@saibroker.ro, www.saibroker.ro.
Confident Broker de Asigurare are sediul în
Cluj Napoca, pe strada Moţilor, nr. 119, etaj 3,
tel.: 0364260765 office@confidentbroker.ro,
www.confidentbroker.ro.

SSIF BROKER SA are sediul central în
Cluj Napoca, strada Moţilor, nr. 119, judeţul
Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/3038/1994,
CUI:6738423, tel.: 0364-401709, fax: 0364-
401710, e-mail: secretariat@ssifbroker.ro. Date
complete de identificare ale societăţii precum şi
informaţii despre serviciile furnizate regăsiţi pe
site-ul www.ssifbroker.ro.

Investiţia în instrumente financiare
presupune riscuri specifice incluzând, fără ca
enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia
preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a
randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia
cursului de schimb. Performanţele trecute nu
reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare
ale instrumentelor financiare.

„Piaţa de capital din România rămâne o piaţă mică de
frontieră cu perspective de creştere îmbucurătoare, dar
care, fără impli carea mai puternică a instituţiilor statului,
va găsi foarte greoaie tranziţia spre o piaţă mai vizibilă,
mai lichidă. “
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P
iaţa evaluării în România a început

să crească semnificativ după căderea
spectaculoasă care a avut loc în
perioada 2009-2012 ca urmare a
crizei financiare şi a dificultăţii

băncilor de a credita. Această creştere care a
avut loc în ultimii doi ani şi care a dus din nou
piaţa evaluării din România la 28-30 de
milioane de euro peste nivelul din 2008 are însă
nişte caracteristici ce o diferenţiază semnificativ
de perioada de dinaintea crizei. A apărut o
segmentare evidentă a pieţei. 

Astfel, pe segmentul retail de creditare
bancară pentru persoane fizice şi IMM tarifele
foarte scăzute au făcut ca marja de profit să fie
nesemnificativă, coroborată şi cu cerinţele din
ce în ce mai mari de calitate impuse de creditori.
Practic, pe această piaţă s-ar impune metode de
evaluare moderne, automatizate, cu tehnologie
înaltă pentru creşterea calităţii şi a producti -
vităţii evaluării. 

Celălalt segment al evaluării din zona cor -
poraţiilor impune rigori şi standarde profesio -

nale înalte şi necesită creativitate pentru a găsi
soluţii la problemele complexe ale clienţilor.
Astfel, datorită complexităţii, există o diferenţă
semnificativă între marjele de profit şi calitatea
pro fesioniştilor evaluatori din cele două
segmente. 

De asemenea, ca noutate cerută de realităţile
momentului şi exigenţele sporite de calitate ale
clienţilor, apare o nouă specializare cu mari
perspective, aceea de „verificare a evaluării”. 

În ultima perioadă, compania Darian s-a
orientat cu precădere spre segmentul corporate
realizând proiecte complexe de consultanţă în
evaluare pentru companii mari, oferind soluţii
problemelor specifice ale acestor clienţi. Dintre
cele mai importante enumăr: Kaufland, Electrica,
Lukoil, OMV Petrom sau CarpatCement.

Dacă ar trebui să analizăm piaţa imobiliară
clujeană, aceasta are un specific şi o evoluţie
orientate spre o zonă de risc asemănătoare cu
situaţia bulei din 2008. Explicaţia este dată de
evoluţia spectaculoasă şi binevenită a întregii
industrii IT, cu peste 350 de firme şi aproape 10

mii de softişti care oferă venituri substanţial mai
mari şi au influenţat decisiv cererea solvabilă pe
segmentul rezidenţial şi de birouri, iar dacă re -
vedem apetitul crescut al băncilor spre credi tare,
pare că asistăm la repetarea scenariului cu toate
consecinţele cunoscute din perioada 2005-2008.

Orice modificare în această industrie cu
evoluţie spectaculoasă, modificare apărută din
cauza creşterii salariilor din IT, poate influenţa
negativ deciziile investitorilor şi poate crea o
situaţie delicată care poate avea influenţe
dramatice în cererea de pe piaţa imobiliară.
Oricum, asistăm la randamente scăzute atât pe
zona rezidenţială, cât şi pe cea a birourilor. 

Profesia de evaluator de active, o profesie
liberală de utilitate publică ce s-a maturizat şi a
devenit mult mai riguroasă în urma modificării
standardelor internaţionale influenţate de criză,
va putea avea o contribuţie în creşterea
transparenţei pe piaţa imobiliară cu efecte
pozitive evidente şi pentru industria financiară,
influenţând numărul şi calitatea tranzacţiilor,
respectiv nivelul creditului. 

Compania Darian a luat fiinţă ca societate româno-elveţiană în anul 1990. În perioada 1990-1993, Darian s-a
orientat spre consultanţă în implementarea de sisteme informatice de gestiune economică, iar din 1993 s-a
focalizat pe activitatea de evaluare şi consultanţă în domeniul economic, management şi consultanţă
financiară. Darian are 25 de ani de activitate, o experienţă pe care s-a construit cel mai mare business românesc
de evaluare. În ultimii 20 de ani, Darian a avut un rol important pe piaţa românească de consultanţă, prin rolul
său activ de evaluator şi consilier pentru instituţii şi companii de importanţă strategică, dar şi prin consultanţa
oferită afacerilor mici şi mijlocii sau persoanelor fizice. În prezent, Darian este societate pe acţiuni, având peste
60 de experţi evaluatori într-o reţea naţională de 19 birouri amplasate în cele mai importante centre economice
din ţară şi un număr important de colaboratori, asigurând astfel servicii care acoperă tot teritoriul ţării.

Creşterea din ultimii doi ani 
a dus din nou piaţa evaluării 
din românia la 28-30 de milioane
de euro peste nivelul din 2008
De adrian Crivii, Fondator Darian DRS
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Dacă dorim să facem o apreciere despre o
perspectivă a anilor 2040, ar trebui început cu o
analiză strategică a situaţiei actuale. Azi, România
este încă la începutul perioadei de integrare
europeană. Paşii făcuţi, deşi aparent semnificativi,
sunt timizi şi puţini pentru perioada parcursă. Azi
asistăm în România la o societate divizată între
zone geografice, pături sociale, profesiuni, măci -
nată de o corupţie endemică generată de o clasă
politică incompetentă şi lipsită de sentiment na -
ţional, care abia acum îşi arată vârful iceberg-ului. 

Economia încă are mari zone etatiste care
produc pierderi şi generează corupţie, iar
întreprinzătorii se luptă cu o birocraţie stufoasă,
coruptă şi o finanţare insuficientă. Există
companii multinaţionale care deţin o mare parte
dintre activele din România, utilizând o forţă de
muncă ieftină şi calificată. În economie se face
export masiv de PIB prin decapitalizare şi
utilizarea preţurilor de transfer. Deşi PIB-ul a
crescut în ultimii 10 ani, el nu poate satisface
cerinţele de creştere a nivelului de trai, confort
şi civilizaţie. Trăim în oraşe aglomerate,
poluate, cu o calitate scăzută a vieţii. 

Sănătatea şi învăţământul sunt subfinanţate,
ne confruntăm cu o rată scăzută a natalităţii, cu o
migraţie masivă a persoanelor competente şi, în
special, a tineretului calificat cu studii în străină -
tate care nu vede un viitor în România. Fără o re -
vo luţie tăcută, dar profundă, generată de societa -
tea civilă, azi măcinată de interese obscure şi
mani pulată mediatic, nu vom putea pune bazele
unor perspective mai bune pentru generaţiile vii -
toare. Din păcate, ca o concluzie, generaţia de azi
a primit o ţară la un nivel de dezvoltare şi un de -
calaj la nivelul anilor '90 şi o predă la un nivel al
decalajului mult mai mare în comparaţie cu cel e -
lalte ţări europene, inclusiv cu cele fost comuniste. 

Dacă vom reuşi să eliminăm rapid tarele care
caracterizează azi societatea românească, în
special corupţia, neîncrederea şi scepticismul, în
viitor ar trebui să avem o societate condusă de
tineri tehnocraţi, o ţară cu învăţământ performant,
sănătate, infrastructură, cultură şi mediu la un
nivel apropiat de celelalte naţiuni într-o lume
globalizată. Cred că încă este la îndemâna
noastră, dacă nivelul de implicare a tinerilor va fi
decisiv, să schimbăm această situaţie deplorabilă. 

Despre Cluj, oraşul nostru cu tradiţii, multi -
culturalitate, ar trebui să fie un pol european
bazat pe industrii inovative de înaltă produc -
tivitate, universităţi şi cultură comparabile cu
marile metropole, dar şi cu influenţe specifice
spiritului european şi ardelean în egală măsură. 

„Dacă ar trebui să analizăm piaţa imobiliară clujeană,
aceasta are un specific şi o evoluţie orientate spre o zonă de
risc asemănătoare cu situaţia bulei din 2008. Explicaţia
este dată de evoluţia spectaculoasă şi binevenită a întregii
industrii IT cu peste 350 de firme şi aproape 10 mii de
softişti care oferă venituri substanţial mai mari şi au
influenţat decisiv cererea solvabilă pe segmentul rezidenţial
şi de birouri, iar dacă revedem apetitul crescut al băncilor
spre creditare, pare că asistăm la repetarea scenariului cu
toate consecinţele cunoscute din perioada 2005-2008.“
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Unde se plasează Electrogrup astăzi şi care
ar fi obiectivele spre care vă îndreptaţi?

După absolvirea Facultăţii de Electroteh -
nică, am căpătat experienţă în domeniul tehnic,
lucrând în Dispeceratul Energetic Na]ional şi
colaborând cu Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca. În 1997, prin înfiinţarea Electrogrup am
luat contact cu businessul privat şi companiile
multinaţionale prezente în România. În acest nou
context am văzut că, pe lângă pregătirea tehnică,
mai am nevoie de ceva, aşa că în 2011 am hotărât
să aplic pentru un program full-time la London
Business School, pentru a-mi completa
cunoştinţele în managementul afacerilor.

Astfel, în anul 2012 am urmat un master în
strategie şi leadership la această universitate,
care se adresează executivilor de top şi
antreprenorilor cu experienţă semnificativă în
management.   

În această perioadă petrecută la Londra am
acumulat multe cunoştinţe de business, strategie,
macroeconomie şi am beneficiat de avantajele
networkingului cu oameni de top management
din companii cu impact global. La aceştia apelez
în continuare oricând simt nevoia să schimb
opinii legate de business.  

În urmă cu doi ani am început politica de
extindere a serviciilor grupului de firme
Electrogrup în alte pieţe decât cea românească.
În acest moment avem un număr de peste 200 de
angajaţi români care lucrează peste hotare în
cadrul firmelor din grup, unul dintre domeniile
în care aceştia activează fiind instalarea de
turbine eoliene în Germania. 

Majoritatea businessului nostru se
desfăşoară în colaborare cu marile companii
internaţionale. În ceea ce priveşte domeniul
telecom, suntem furnizori de servicii pentru toţi
operatorii din România: Vodafone, Orange,
Telekom, UPC. În zona de infrastructură
energetică suntem autorizaţi pentru toate

categoriile de lucrări 0.4-400 kV şi executăm
lucrări pentru toţi distribuitorii de energie
electrică – Electrica, Eon, Enel, CEZ. În dome -
niul construcţiilor civile, principalii noştri clienţi

sunt companii mari care dezvoltă investiţii noi. 
Focusul nostru pentru următorii ani este să

reuşim, fie prin deschiderea de subsidiare, fie
prin intermediul unor procese de M&A, să ne
extindem tot mai mult pe pieţele externe. Vizăm în
acest sens Marea Britanie, Germania şi alte ţări. 

Ne dorim mult să devenim o companie
românească multinaţională.

În cât timp se poate realiza dezvoltarea
unei companii peste hotare?

În mod firesc, pentru o dezvoltare naturală,
procesul ar trebui să dureze câţiva ani. Dacă
vorbim de o extindere accelerată, prin achiziţii

de firme locale, suntem condiţionaţi de două
aspecte. Trebuie, pe de o parte, să fim în
permanenţă competitivi, cheia succesului
depinzând de acest lucru. În al doilea rând, e

Focusul nostru: 
să ne extindem tot mai mult 
pe pieţele externe

interviu cu Teofil Mureşan, Fondator Electrogrup

În anul 1997, cu experienţa acumulată ca dispecer la Dispeceratul Energetic Naţional şi profesor asociat la
Universitatea Tehnică din Cluj, Teofil Mureşan a decis să înfiinţeze propria afacere, Electrogrup. Plecând de la
consultanţa în domeniul energetic, în 18 ani, Electrogrup a devenit firma mamă pentru un grup de companii
cu afaceri de aproximativ 100 de milioane de euro, ajungând unul dintre marii constructori locali de
infrastructură de  telecomunicaţii, energetică şi construcţii civile. În perioada următoare, planurile de
dezvoltare ale companiei includ nu numai dezvoltarea activităţii pe piaţa internă, dar şi pe piaţa externă.

„La Londra am început să cred tot mai mult în «think big»
ca factor de succes, să am curajul să încep procesul de
extindere peste hotare.“
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necesar să avem o firmă mamă suficient de
dezvoltată încât să-şi poată finanţa singură
procesele de achiziţie. Din păcate, pentru firmele
româneşti care îşi doresc o extindere pe pieţele
mai dezvoltate e destul de dificil să-şi poată
susţine achiziţiile exclusiv din fondurile proprii,
în condiţiile în care sistemul bancar de la noi
alege să sprijine în special firmele de pe teritoriul
României.

asta implică şi un personal calificat şi
specializat. E importantă educaţia?

Din cei peste 500 de angajaţi, 200 sunt
absolvenţi ai unor facultăţi de inginerie.

Cred enorm în educaţie ca element cheie al
economiei şi motor al societăţii. O economie
performantă înseamnă, pe de altă parte, noi
resurse de a investi permanent în educaţie. Însă

nu totul se învârte în jurul banilor, ci este mai
degrabă nevoie de mai mult curaj în a importa
nişte modele educaţionale de succes deja testate
de alţii. Mă refer, de exemplu, la manuale sau la
organizarea universităţilor având sprijinul unor
parteneriate cu universităţi puternice din afară.
Electrogrup încearcă să încurajeze astfel de
colaborări între universităţile din Cluj şi cele din
alte ţări, avem parteneriate cu licee pentru
internship, iar în următorii ani vom încerca să ne
implicăm tot mai mult în şcolile de meserii.

Electrogrup se implică în educaţie şi prin
oferirea de burse şi programe de sponsorizare în
scopul implementării de tehnologii moderne în
unităţile de învăţământ.

Anul trecut, împreună cu Banca Transilvania
şi UBB, am finalizat procedurile pentru imple -
men tarea la Cluj a unui program internaţional de
educaţie în business de tip MBA integral

britanic, diferenţa dintre acest MBA şi altele
fiind că beneficiază numai de profesori de la
Hull University. 

Ce măsuri credeţi că e necesar să fie aplicate
pentru îndeplinirea unui proiect de ţară?

Cred cu tărie că trebuie să încercăm să
punem în practică două aspecte care sunt
susţinute, de altfel, şi de teoria macroeconomiei.
Primul ar fi impulsionarea economiei prin
investiţii în proiectele naţionale de infrastructură,
de privatizări, care, în loc să fie aplicate defalcat,
ideal ar fi să fie organizate într-un cumul de
proiecte. De pildă, România ar trebui să anunţe
proiecte cumulate pe următorii cinci  ani în
valoare de, să spunem, 20 de miliarde… Această
strategie ar duce la atragerea unei inerţii postpri -
vatizare sau postinvestiţie de o mai mare durată.
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În al doilea rând, dacă am modifica sistemul
de achiziţii publice, am reuşi chiar reformarea
întregii societăţi, iar cazurile de scandaluri de
corupţie s-ar reduce considerabil. Avem varianta
copierii unor modele de achiziţii publice din alte
ţări – cum este Franţa, de exemplu –, iar dacă nu
reuşim să le implementăm singuri, putem urma
sfaturile unor consultanţi. Nu sunt specialist în
domeniu, dar ştiu că avem o problemă, deoarece
modul în care se realizează astăzi achiziţiile
publice nu lasă loc nici dezvoltării, nici cercetării
şi nici acumulării de know-how. Cred cu tărie în
urmarea modelelor deja testate şi dovedite a fi de
succes.

Priviţi optimist viitorul companiei
dumneavoastră? Dar pe cel al României în
contextul politic actual?

În ceea ce priveşte compania pe care o
conduc, am motive să fiu optimist: avem pentru
acest an o creştere de peste 10%, chiar dacă au
fost şi câţiva ani de criză în care nu am crescut
foar te mult sau am fost nevoiţi să ne
reorganizăm.

Legat de România, mă bazez pe faptul că
suntem în Uniunea Europeană şi asta ne ajută să
învăţăm multe lucruri din mers. Ne uităm înspre
vest şi astfel ni se deschid noi orizonturi.
România este o piaţă relativ mare în Europa şi
poate fi o resursă fantastică dacă vom şti s-o
fructificăm cum trebuie. Poziţia geostrategică nu
ne-a ajutat prea mult până acum în privinţa
infrastructurii de transport, gaze, energie
electrică sau telecom, pentru că ne aflăm în conul
de umbră al Mării Negre. Marile conducte
submarine de petrol şi gaz ne-au ocolit fiindcă pe
uscat era mai ieftin. Noile tehnologii şi
problemele de instabilitate din zonele din jurul
României creează însă acum un mediu favorabil
spargerii acestui con de umbră, permiţând un
tranzit direct între România şi Turcia sau alte ţări
din jurul Mării Negre, care ne-ar aduce multe
beneficii. În domeniul telecom, Turcia
interconectează majoritatea ţărilor din orient şi
asigură un tranzit de date telecom care se
dublează în fiecare an. La fel s-ar întâmpla şi cu
gazul, petrolul şi energia electrică.

În legătură cu aspectul politic, părerea mea
este că toate proiectele care durează mai mult
decât un ciclu electoral nu prezintă mare interes,
iar în România lucrurile încă au o strânsă
legătură cu politicul, statul având o puternică
influenţă asupra economiei româneşti. 

Un guvern format din tineri capabili poate
face ca mersul lucrurilor să se întâmple cu o mai
mare rapiditate. Sunt convins că România deja a
pornit în direcţia corectă, însă problema e viteza
mult prea lentă. Ne îndreptăm spre o economie
capitalistă, spre parteneriate sănătoase, anumite
schimbări este clar că se produc... Românii
cunosc foarte bine nivelul de trai din Europa şi,
observând că la noi totul durează prea mult, îşi
vor pierde răbdarea. Amânările şi tergiversările
duc la risipirea resursei umane, la scăderea
calităţii vieţii şi la accentuarea disproporţiei
dintre România şi acele ţări dezvoltate spre care
tindem.

ELECTrogrUp

Electrogrup, înfiinţată acum peste 18  ani,
derulează, la nivel naţional, proiecte complexe de
infrastructură energetică, de telecomunicaţii şi
civilă, activând în cadrul unui grup de companii cu
activităţi complementare în furnizarea de utilităţi
şi soluţii în inginerie. Compania a încheiat anul
2013 cu afaceri de 41,5 milioane de euro.
În cadrul grupului activează în prezent companiile
Electrogrup (servicii de infrastructură), Direct
One (operator telecom, new media), Nova Power
& Gas (producător, distribuitor şi furnizor de gaze
naturale şi electricitate), WESEE (parcuri eoliene).
În anul 2007, Electrogrup inaugurează un nou
sediu la Cluj-Napoca (clădire de birouri şi spaţii de
producţie), o investiţie în valoare de aproximativ
3 milioane de euro. Mai mult, compania se
extinde la nivel naţional prin cele cinci puncte de
lucru din Cluj, Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Braşov.
În 2008, Electrogrup îşi continuă strategia de
dezvoltare printr-o investiţie de 2,5 milioane de
euro într-o nouă bază logistică în Bucureşti, iar
din 2009 compania îşi extinde portofoliul de
servicii în direcţia energiilor regenerabile. 
Din 2010, Electrogrup intră într-un joint-venture
româno-german formând compania Wind Energy
Service Eastern Europe, care oferă servicii de
implementare şi mentenanţă în parcuri eoliene. 
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Cum arată, pe scurt, debutul carierei
dumneavoastră?

Am urmat, cu totul întâmplător, o facultate
de inginerie minieră şi am constatat în timp că
studiul mineritului şi mai ales meseria în sine
îmi plac foarte mult. Aş putea spune că
ingineria minieră chiar se situează la baza
ingineriei în general, pentru că primii ingineri
au fost cei minieri.

După terminarea facultăţii, în anul 1984,
am început să lucrez în cadrul combinatului
minier din Cluj, exploatarea minieră
Aghireş. Acolo se produceau nisipuri şi
cuarţuri pentru turnătorii de sticlă şi pentru
întreaga industrie a construcţiilor de maşini,
pentru cea metalurgică, a gresiei, faianţei sau
porţelanului.

La vârsta de 28 de ani conduceam deja
circa 600 de oameni, iar la 33 de ani ajunsesem
inginer şef. Când am preluat funcţia de
director general, am fost nevoit să fac res truc -
turări masive. Am făcut totul ghidându-mă
după „Organizarea şi planificarea unităţilor
industriale”, o carte extraordinară, inspirată
din şcoala americană de management. Am
aplicat tot ce scria acolo legat de calcule,
organizare, producţie sau personal de

întreţinere. În anul 2005, Bega Minerale, al
cărei director general eram, s-a situat printre
cele mai solide 127 de companii din România
– conform COFACE România şi Publicaţiei

Conferinţele Finmedia. De asemenea, sunt
autor al unui brevet de invenţie pentru
,,procedeul şi instalaţia de spălare şi clasare a
nisipurilor brute cuarţoase-coalinoase”.

Cum aţi ajuns la Transcarpatica şi cum aţi
reuşit să dezvoltaţi compania?

Când am ajuns la Transcarpatica, înfiinţată
în anul 1997, activitatea companiei consta în
comerţul cu metal. În perioada 2008 a pierdut
foarte mulţi bani din cauză că multe firme
intrau în insolvenţă, iar în 2009, directorul
general de la acea vreme şi-a dat demisia. La
insistenţele acţionarilor de a prelua conducerea

Transcarpatica, am acceptat trecând la
regândirea afacerii.

În anul 2011 am început să înregistrăm
creşteri însemnate ale vânzărilor; 2011 a fost

un an de vârf, în care am reuşit să vindem nu
mai puţin de 20.000 de tone de oţel şi să
atingem o cifră de afaceri de 64 de milioane de
lei. 

Pentru 2012 ne bugetasem o creştere cu
20%, dar apoi preţurile la oţel s-au prăbuşit şi,
neavând la dispoziţie alte surse de finanţare,
am fost nevoiţi să ne bazăm pe creditul
furnizor. Au urmat pierderi şi datorii imense.
Cumpăram oţelul cel mai ieftin din Ucraina şi
nu reuşeam să-l vindem nici măcar la preţul cu
care îl achiziţionasem. Acela a fost momentul
în care am hotărât că e nevoie de o schimbare
majoră: mai puţin comerţ şi mai multă
producţie! 

MaJORiTaTEa OaMENiLOR ŞTiU Că aNUMiTE LUCRURi SUNT iREaLizaBiLE…

Eu fac parte dintre aceia 
care nu au ştiut niciodată asta!
interviu cu ing. Gavril Cîmpean, Director General Transcarpatica Sa

Deşi de profesie inginer, domnului Gavril Cîmpean i s-a potrivit ca o mănuşă funcţia de director, implicându-se
total în organizare şi planificare, după modelul american de management. După exploatarea minieră Aghireş
şi după Bega Minerale, în 2009 a preluat funcţia de director general la Transcarpatica, o companie înfiinţată în
1997 cu capital românesc şi care a cumpăra  t apoi şi întreprinderea Someg. După mai multe momente
delicate în evoluţia întreprinderilor a venit şi timpul când a hotărât că e nevoie de o schimbare majoră: mai
puţin comerţ şi mai multă producţie! Acum are o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de euro şi anul 2015
se anunţă clar pe creştere.

„Transcarpatica are astăzi ca obiect de activitate confecţii
metalice, containere metalice pentru reciclarea deşeurilor,
servicii de vopsire în câmp electrostatic cu pulbere
metalică, zincare electrolitică.“
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Transcarpatica a cumpărat întreprinderea
Someg, o companie de industrie locală care
producea de toate pentru toţi, dar la o calitate
îndoielnică şi având pierderi de circa un miliard
şi jumătate de lei vechi pe lună. Am devenit şi
director Someg şi, odată cu aceste schimbări,
cifra de afaceri a Someg a crescut substanţial.

Transcarpatica are astăzi ca obiect de
activitate confecţii metalice, containere
metalice pentru reciclarea deşeurilor, servicii
de vopsire în câmp electrostatic cu pulbere
metalică, zincare electrolitică. 

La Someg, ca şi în Transcarpatica,
principiul meu de bază a fost ca 50% din
business să provină din producţie proprie. Am
achiziţionat programe de proiectare americane

în valoare de 30 de mii de euro şi am angajat
proiectanţi, iar în momentul de faţă în cadrul
întreprinderii s-au realizat proiecte pentru
presă verticală pentru balotat cartoane şi peturi

„O companie nu poate creşte în lipsa investiţiilor. Faci
investiţii cât îţi permit resursele interne, după care, dacă
este nevoie, pentru a-ţi creşte business-ul apelezi inclusiv
la leasing. M-am documentat şi m-am adaptat permanent
cerinţelor pieţei.“
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şi prescontainere pentru reciclarea deşeurilor
de hârtie, a peturilor etc. 

Am investit 2 milioane de euro în dotare şi
modernizare, am cumpărat o maşină de planat
tablă din rulou, o maşină de mari dimensiuni
Bystronic de tăiat tabla cu laser cu o masă de
lăţimea 2.500mm şi lungime 8.000mm, putere
4.000W, care ne permite prelucrarea cu mare
precizie a oţelului, şi o linie de ştanţare. Toate
aceste noi dotări ne asigură astăzi comenzi de
până la un milion de lei pe lună la Someg şi de
1.500.000 de lei/lună la Transcarpatica.

O companie nu poate creşte în lipsa
investiţiilor. Faci investiţii cât îţi permit
resursele interne, după care dacă este nevoie,
pentru a-ţi creşte business-ul apelezi inclusiv
la leasing. M-am documentat şi m-am adaptat
permanent cerinţelor pieţei.

În ceea ce priveşte vânzările, ţintesc în
special companiile mari din străinătate cu un
potenţial cert, dar nu le ocolesc nici pe cele
româneşti. Colaborăm cu o companie
americană, iar la un moment dat era cât pe ce
să pierdem contractul cu ei din pricina unor
reclamaţii privite cu superficialitate. Mi-am
luat imediat nişte angajamente şi am angajat o
echipă de oameni tineri şi responsabili.
Mulţumiţi fiind de rezultat, au hotărât să vină
aici şi să ne consilieze, ajutându-ne să
devenim un furnizor de top. Un specialist 
de-al lor vine lunar în România ca să ne înveţe
angajaţii cum să lucreze pentru a avea
performanţe. Suntem conştienţi că au ales să
investească în noi pentru a ne ajuta să creştem
odată cu ei şi este un atu de care suntem foarte
mândri. Avem nevoie de astfel de relaţii şi
ţinem întotdeauna cont de sfaturile primite.

Ce realizări financiare aţi înregistrat în
2014 şi 2015? 

Someg a avut, în 2015, pe 9 luni din an, o
creştere substanţială, de 43%, iar productivi -
tatea muncii a crescut şi aceasta cu 29%. 

Cifra de afaceri a Transcarpatica, pe 9 luni
din 2015, e în creştere cu 17%, iar  producti -
vitatea s-a mărit cu 23% şi estimăm o creştere
viitoare de 7,75% pe an.

Însumate, cifrele de afaceri ale celor două
companii (Transcarpatica şi Someg) au avut,
pe 9 luni din 2015, o creştere de 13,6%. 

Referitor la balanţă, deşi profitul nu e
spectaculos, am reuşit totuşi să rămânem pe
plus. Profitul nu e atât de mare pentru că noi

avem şi credite, care sunt în lei, iar dobânzile
foarte mari. 

Care sunt planurile de viitor pentru
Someg şi Transcarpatica?

Ca perspective, concretizate deja în
investiţii, pentru Someg se doreşte o nouă

investiţie într-o instalaţie de vopsire în câmp
electrostatic, cu sistem de pretratare a
suprafeţelor, proiect care este în curs de
finalizare. La Transcarpatica planurile de
viitor vizează de asemenea noi investiţii, şi
anume achiziţia unui nou centru de
prelucrare vertical HAAS, care nu de mult a
ajuns la noi în curte şi urmează  a fi instalat,
şi o presă hidraulică de îndoit tabla tip
abkant de 6 m.

Cum aţi descrie Clujul din punct de
vedere economic? Dar România?

Clujul este un oraş care s-a dezvoltat
extrem de rapid, care a crescut din toate
punctele de vedere, mai ales economic. Din
punctul meu de vedere este un oraş de tranzit
în Transilvania, al multiculturalităţilor, [i
probabil toate drumurile au trecut pe aici. Are
o poziţie geografică deosebită, în apropiere de

graniţa de vest, un mediu economic dinamic şi
o resursă umană impresionantă, în special cea
calificată, oferită de universităţile de prestigiu
de aici. Este un oraş cu un dinamism extrem de
mare, probabil din cauza faptului că sunt atât
de mulţi studenţi şi oameni tineri. Este într-un

fel şi un catalizator economic al Transilvaniei
şi nu numai, aş putea spune al României.
Pentru foarte mulţi oameni străini, Clujul este
un oraş în care merită să investească, să
petreacă timp şi să aibă relaţii economice.
Poate şi pentru amplasamentul geografic, dar
mai degrabă pentru mentalitate. Clujul a avut
întotdeauna o mentalitate complet diferită, una

sănătoasă, constructivă, axată pe oameni
constructivi şi capabili.

Care sunt principiile după care trăiţi şi care
se află la baza reuşitelor dumneavoastră?

Urăsc pasivitatea şi lipsa de coloană
vertebrală. Nu e nevoie să dăm nimănui în cap
sau să ne certăm, dar nişte opinii şi soluţii clare
am putea fiecare formula! După cum se ştie,
România a pornit în 1989 la drum fără nici o
datorie externă. A fost un mare atu, de care
însă nu am ştiut să profităm. 

Cred cu tărie că nici o realizare nu se poate
dobândi decât prin muncă asiduă. E bine să
încetăm să ne mai văicărim şi să ne străduim
să muncim mai mult şi mai bine.

Nu mi-a lipsit niciodată nimic, dar am
trudit pentru asta.

Nu m-am născut expert în meseria mea,
dar mi-a plăcut, am citit şi astfel am ajuns să

fiu mai bine pregătit decât mulţi ingineri din
branşă.

Un alt secret al reuşitelor mele? Majorita -
tea oamenilor ştiu că anumite lucruri sunt
irealizabile… Eu fac parte dintre aceia care nu
au ştiut niciodată asta! 

„Clujul este un oraş care s-a dezvoltat extrem de rapid,
care a crescut din toate punctele de vedere, mai ales
economic. Din punctul meu de vedere este un oraş de
tranzit în Transilvania, al multiculturalităţilor, [i probabil
toate drumurile au trecut pe aici.“

„Cred cu tărie că nici o realizare nu se poate dobândi
decât prin muncă asiduă. E bine să încetăm să ne mai
văicărim şi să ne străduim să muncim mai mult şi mai bine.
Nu mi-a lipsit niciodată nimic, dar am trudit pentru asta.“
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Domnule director, nu pot începe acest
interviu decât întrebându-vă de unde acest
nume: ax Perpetuum?

Perpetuum este un ideal în care mecanis -
mele funcţionează fără a-şi pierde energia. Am
putea spune întocmai ca şi un business care 

nu-şi pierde entuziasmul, care este într-o perma -
nentă schimbare şi într-o continuă dezvoltare.

Cum a fost evoluţia dumneavoastră ca om
de afaceri? Ce v-a determinat să lăsaţi o
meserie excelentă, foarte apreciată şi
căutată, cea de automatist, pentru un
mediu de business tumultuos, imprevizibil
şi impredictibil?

În 1990 eram student şi perspectivele de a
deveni inginer într-o întreprindere de stat erau

din ce în ce mai reduse, având în vedere evoluţia
industriei din acei ani. Împreună cu un grup de
prieteni căutam idei de afaceri care ne-ar fi putut
ajuta să ne dezvoltăm. După câteva încercări, nu
neapărat reuşite, am început prima afacere
stabilă, distribuţia de papetărie şi obiecte pentru
birou. Primii clienţi au fost tocmai întreprin -

derile de stat, care îşi doreau produse mai bune
şi mai ieftine decât avuseseră până la momentul
respectiv. Cum clienţii de la acel moment aveau
în vedere şi schimbarea mobilierului, am
început să importăm mobilier de birou. Ne-am
dat seama că nu este foarte complicat şi am
început să producem mobilier. Atunci când
schimbi mobilierul ai nevoie şi de mochetă
nouă. Ne-au întrebat dacă nu le putem furniza şi
mocheta şi am început să importăm şi mochetă.
În momentul de faţă suntem cel mai important
importator şi distribuitor de mochetă din Româ -

nia, atât pentru uz casnic, cât şi pentru spaţiul
public.

Cum aţi reuşit să vă ocupaţi de ambele
segmente?

Ne-am dat seama că cerinţele sunt diferite
pentru cele două tipuri de clienţi şi am creat
două divizii separate, cu oameni specializaţi. O
divizie care se ocupă de produsele pentru casă,
rezidenţiale, şi o divizie care se ocupă de
produsele profesionale, pentru spaţiul public,
care oferă consultanţă şi asistenţă în alegerea
soluţiilor potrivite pentru destinaţia lor.

Anual, vindem peste 1.500.000 de metri
pătraţi de mochetă şi peste 500.000 de metri
pătraţi de covor PVC. Cu aceste cifre, suntem
cel mai mare jucător din piaţă. Suntem
specializaţi în mochetă şi amenajări interioare
pentru că am dorit să le oferim clienţilor şi tapet
asortat la mochetă, şi textile potrivite pentru
acestea.

Suntem între primii trei distribuitori de tapet
şi între cei mai importanţi furnizori de textile
pentru domeniul HoReCa. Cum doar uşile mai
lipseau din toată această ecuaţie, suntem cel mai
mare distribuitor al celui mai mare producător
de uşi din Europa, Porta Doors, care are o
fabrică la Arad.

a venit vremea 
să ne uităm înspre producţie
interviu cu Dan Pitic, Director ax Perpetuum

O discuţie extrem de plăcută cu unul dintre cei mai apreciaţi oameni de afaceri din Cluj şi nu numai este un
prilej de a mai învăţa ceva, oricât de multe cunoştinţe şi experienţă ai avea. Dan Pitic este proprietarul a
numeroase afaceri de succes, dintre care cea mai cunoscută este Ax Perpetuum, compania ce are ca obiect
de activitate importul, distribuţia şi producţia produselor pentru amenajări interioare şi exterioare. Deşi
inginer automatist de profesie, pe Dan Pitic viaţa l-a adus spre o activitate legată de comerţ, pe care o face cu
pasiune şi dăruire, pentru că doreşte să fie totdeauna pe podium. Extrem de inventiv şi inovativ, a reuşit cu
siguranţă să pună temelia unui business de succes. 

„Perpetuum este un ideal în care mecanismele
funcţionează fără a-şi pierde energia. Am putea spune
întocmai ca şi un business care nu-şi pierde entuziasmul,
care este într-o permanentă schimbare şi într-o continuă
dezvoltare.“
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Clienţii noştri sunt servisaţi de o
echipă profesionistă, care ştie să facă

recomandările potrivite destinaţiei şi
bugetului pe care îl au la dispoziţie

pentru realizarea obiectivelor.
Am avut printre clienţi peste

200 de hoteluri şi câteva sute de
alte obiective precum spitale,
şcoli, clădiri de birouri.

Cum aţi ajuns de la mobilier
de birou la borcane? Vă place

să riscaţi în afaceri?

Acum aproximativ 20 de ani,
printr-o întâmplare, am deschis o
linie de business legată de capace, la
acel moment capse pentru bere. În
timp, clienţii care foloseau capse de

bere au început să utilizeze
capace de aluminiu, cei care

foloseau capace de

aluminiu au început să folosească sticle şi am
început să vindem şi sticle, ulterior am vândut şi
borcane, iar în acest domeniu am ajuns tot între
primii trei jucători în piaţa de sticle, borcane şi
capace din România. 

Întotdeauna există riscuri, în orice afacere.
Dar e bine să fie calculate.

Nu vă este dor de tot ce ţine de electronică?

Aş putea spune că da, dar am multe pasiuni
care au rămas în urmă, deoarece tot timpul pe
care îl am la dispoziţie, în afară de cel petrecut
cu familia, îl investesc în dezvoltarea organi -
zaţiei Perpetuum.

Dacă odată îmi plăcea să mă dezvolt în
domeniul electronicii, sau să zbor cu parapanta,
sau să îmi dedic timpul fotografiei, în momentul
de faţă mi-l dedic dezvoltării organizaţiei şi
echipei din jurul meu. 

Care este strategia prin care vă menţineţi
atât de sus într-un mediu concurenţial
puternic?

Valorile morale pe care le-am adoptat ne fac
să fim preferaţi de către clienţii noştri. Vrem să
fim corecţi, oneşti şi să dăm valoare banilor
clienţilor noştri. De fapt, asta îşi şi doresc ei de
la noi, să îi respectăm şi să le preţuim resursele.
Urmărind acest principiu suntem pregătiţi să
oferim soluţii competitive, suntem creativi,
serioşi şi ne ţinem de cuvânt. Cred că acestea
sunt valorile pe care un beneficiar le caută la
furnizorii lui, iar noi ne dorim să fim cei mai
buni la aceste aspecte.

Puteaţi să vă limitaţi la import şi distribuţie.
De ce aţi simţit nevoia să faceţi şi producţie?

România a fost o ţară cu o industrie
bunicică, cu o pregătire tehnică destul de
consistentă şi, din momentul în care legăturile
comerciale sunt stabilite şi cunoaştem bine piaţa
şi ceea ce-şi doreşte, cred că următorul pas firesc
este mişcarea înspre producţie, spre a controla
creativitatea pentru produse noi.

aţi considerat că prin preluarea Napochim
vă puteţi implica şi mai mult în producţie?

Plasticul reprezintă aproximativ 20 de
procente din ce este în jurul nostru şi este un

„Anual, vindem peste 1.500.000 de metri pătraţi de
mochetă şi peste 500.000 de metri pătraţi de covor PVC.
Cu aceste cifre, suntem cel mai mare jucător din piaţă.
Suntem specializaţi în mochetă şi amenajări interioare
pentru că am dorit să le oferim clienţilor şi tapet asortat la
mochetă, şi textile potrivite pentru acestea.“
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domeniu de vârf în care continuă inovaţiile şi
noile aplicaţii. Este foarte competitiv şi e un
domeniu în care mă regăsesc prin capacitatea de
a crea, a mea şi a colectivului din jurul meu.

Cum aţi reuşit să vă construiţi echipa şi să vă
fidelizaţi oamenii?

E important să vii la serviciu cu plăcere şi cu
bucurie. Întotdeauna sunt provocări, dar după ce
reuşeşti să depăşeşti barierele, să-ţi întreci
limitele, simţi o satisfacţie deosebită. E ca un
sport în care ieşi învingător în momentul în care
reuşeşti să găseşti rezolvări pentru problemele
care se ivesc. Spiritul de învingător cred că e cel
care ne ţine împreună. Ne place să fim
împreună, să fim învingători şi am dovedit asta
prin tot ceea ce am făcut până acum.

Cum vă doriţi să arate România la
momentul 2039? Dar afacerile
dumneavoastră?

Mi-aş dori să fim într-un mediu creativ şi
curajos, în care să ne dezvoltăm capacitatea de
afirmare şi stima de sine. Cred că trebuie să ne
recâştigăm aceste două mari valori. Suntem un
popor educat, harnic, cu resurse foarte bune, dar
cu mici probleme de management. Aceasta este
provocarea următorilor 25 de ani.

Cred că trebuie să ne pregătim ca ţară să
dezvoltăm unităţi de producţie care să ne susţină
activitatea de comerţ bazându-ne pe buna
cunoaştere a pieţei şi pe canalele pe care le avem
deja create.

În ceea ce priveşte afacerile mele, m-am
orientat deja către această direcţie, motiv pentru
care am realizat câteva investiţii în domeniul
mobilierului, în mod special mobilier pentru
spaţiul public, şi în producţia de mase plastice
prin Napochim. Vom produce mobilier pentru
terase, grădină, plajă, componente pentru
scaunele de birou şi pubele pentru gunoi. Vom fi

singurul producător din România cu pubele cu
capacităţi de 120-240 litri.

Cum vedeţi zona Clujului dezvoltându-se în
continuare?

Clujul se va consolida ca al doilea pol după
Bucureşti. Atât din punct de vedere logistic, cât
şi industrial şi, bineînţeles, ca centru universitar.
În momentul de faţă se fac paşi îndrăzneţi în
această direcţie, însă dezvoltarea va fi continua
şi va contrabalansa forţa Bucureştiului prin

polarizarea în jurul acestui oraş a industriei,
cercetării şi dezvoltării în următorii 25 de ani.
Avem toate premisele ca în Cluj să se întâmple
lucruri deosebite din punct de vedere economic.
Suntem la 700 de kilometri distanţă faţă de 8
capitale europene: Budapesta, Bratislava, Sofia,
Viena, Zagreb, Belgrad, Bucureşti şi Chişinău.
Logistic, înseamnă o zi de mers cu un camion.
Asta înseamnă că putem livra în 24 de ore
oriunde în 8 capitale europene. Maşinile noastre
ajung poate mai repede la Viena şi la Praga decât
la Constanţa – e cel mai bun exemplu privitor la
capacitatea logistică a oraşului.

Autostrăzile care se vor dezvolta şi care au şi
Clujul pe hartă ne vor îmbunătăţi pe viitor

această capacitate. Universităţile din Cluj asi gură
formarea unei forţe de muncă bine califi cate. Iar
tinerii pe care i-am cunoscut sunt entu ziaşti şi
plini de ambiţie şi de imaginaţie. De aceea cred
că oraşul are tot potenţialul de a se dezvolta,
devenind un pol nu doar naţional, ci şi regional.

Ce cifră de afaceri aţi avut în 2014? Care
sunt preconizările pentru 2015?

Anul trecut am fost la aproximativ 130 de
milioane de lei, iar anul acesta ne uităm la o

creştere a cifrei de afaceri de aproximativ 25 de
procente.

Cum reuşiţi să gestionaţi afacerile în atât de
multe domenii, dar şi viaţa personală? Nu
obosiţi niciodată?

Dacă faci cu plăcere ceea ce faci, nimic nu
este greu. Dificil este ceea ce nu ştii. Dacă
activitatea de zi cu zi o faci cu plăcere şi cu
bucurie nu se numeşte muncă, ci pasiune. Şi nu
ai cum să oboseşti. Vă lansez o provocare:
gândiţi-vă cum ar fi să nu munciţi deloc toată
viaţa, ci să vă distraţi 10-12 ore pe zi. Asta fac şi
eu aici, în fiecare zi.

„Valorile morale pe care le-am adoptat ne fac să fim
preferaţi de către clienţii noştri. Vrem să fim corecţi, 
oneşti şi să dăm valoare banilor clienţilor noştri. 
De fapt, asta îşi şi doresc ei de la noi, să îi respectăm şi să
le preţuim resursele. Urmărind acest principiu suntem
pregătiţi să oferim soluţii competitive, suntem creativi,
serioşi şi ne ţinem de cuvânt. Cred că acestea sunt valorile
pe care un beneficiar le caută la furnizorii lui, iar noi ne
dorim să fim cei mai buni la aceste aspecte.“
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Cum aţi ajuns să lucraţi în această zonă? 

La începutul anilor '90, eu şi ceilalţi trei
colegi ai mei, cu care fac în prezent parte din
acţionariatul Transart, eram studenţi în Cluj, la
Babeş-Bolyai, iar un om de afaceri francez,
Philip Maes, căuta în perioada respectivă să
deschidă o afacere aici. Întâmplarea a făcut să
ne cunoaştem şi să începem o afacere împreună.

Firma pe care am înfiinţat-o ne-a ajutat
foarte mult pe parcursul acestor ani, pentru că
ideea pe care se baza era aceea de a crea un
produs IT cu valoare adăugată mare. 

Deşi dânsul s-a stins din viaţă la scurt timp,
noi am rămas cu afacerea şi ne-am propus să
continuăm activitatea, iar atunci ambiţia
nebunească de a face produse proprii s-a
accentuat. Nu doream să lucrăm în sistem
outsourcing. 

Aşadar, următorul pas pe care l-am încercat
când am rămas doar noi, cei patru, a fost să
creăm un produs pentru piaţa românească. Zis şi
făcut! Rezultatul a constat în produsul
Neomanager, care după aproximativ 20 de ani o
duce bine pe piaţă, având astăzi în jur de 1.100
clienţi activi, iar de-a lungul istoriei între 6.000
şi 6.500 de licenţe vândute. Am fost „infectaţi
cu virusul” creării de produse proprii. 

În ceea ce priveşte compania pe care o
„păstoriţi”, Transart, aţi putea să faceţi o
incursiune în istoria acesteia?

Continuând pe firul istoric iniţial, în 1997
ne-am întâlnit cu grupul italian DSM Group, din
care, ulterior, am decis să facem parte. Astfel a
luat fiinţă Transart. 

Din 1997 încoace pot spune că am avut o
evoluţie continuă, dintre care primii doi ani au
fost de creştere rapidă cu proiecte pentru piaţa
vestică. Aceştia au reprezentat debutul
colaborării noastre cu partenerul italian,
păstrând totuşi şi produsul Neomanager. 

Profitând de experienţa noastră cu produsul
Neomanager şi folosind din experienţa cu piaţa
vestică, am creat un al doilea produs de mare
succes pe zona de automatizare a forţei de vân -
zări (SFA), şi anume Hermes. Acesta este vedeta
noastră, cu care, cel puţin până astăzi, am avut
cel mai mare succes. Pentru că l-am lansat în
1999, am avut acest avans de a fi printre primii
pe piaţa locală şi şansa de a începe colaborările
cu firme mari. Chiar la evenimentul de lansare
am primit şi un premiu pentru soluţia cu care am
venit, moment în care ne-au observat cei de la
Unilever şi ne-au propus o colaborare. Aceasta a
reprezentat prima implementare mare pentru noi. 

Cum s-a concretizat ieşirea pe piaţa
internaţională? De unde au venit cele mai
mari beneficii?

Am avut şansa ca Unilever România să
devină Unilever South Central Europe şi prin
asta am avut şi extindere către alte ţări din
regiune. Al doilea mare client a fost, în 2000,
InterBrew. Dacă la Unilever am automatizat
partea de vânzări, la InterBrew am automatizat
tot ce ţinea de merchandising şi marketing. 

În timp, am reuşit să rezolvăm extinderea
soluţiei în multe domenii. O provocare foarte
benefică, căci am creat un modul atât de bine
realizat şi de puternic încât am putut ieşi şi în
alte industrii. Am trecut de la industria berii la
cosmetice, la ciocolată, cafea, farmaceutice şi
aşa mai departe.

Hermes este cel mai mare succes pe care l-am
avut şi pe care îl avem. Am ajuns deja să
implementăm soluţia Hermes în 20 de ţări. În
primă fază au fost proiecte derulate in Italia,
Spania şi Portugalia, apoi, cu ajutorul clienţilor
noştri, firme multinaţionale din industria
bunurilor de larg consum (FMCG – bere,
dulciuri, cafea etc.), ne-am extins în ţările din
regiune (Bulgaria, Serbia, Macedonia, Croaţia,
Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Slovenia, Cehia,

am fost „infectaţi cu virusul” 
creării de produse proprii, soluţii iT 
cu valoare adăugată mare
interviu cu Marius iurian, Managing Partner Transart 

Domnul Marius Iurian spune că întâmplarea l-a adus în postura de acţionar al companiei Transart din Cluj-
Napoca, dar în mod sigur succesul acesteia s-a datorat ambiţiei unui grup de patru colegi să producă în
România soluţii IT cu valoare adăugată mare. Înfiinţată în anul 1997, cu capital privat şi principal obiect de
activitate furnizarea de soluţii software pentru afaceri, aplicaţii de gestiune şi contabilitate, sisteme ERP şi
soluţii mobile pentru automatizarea forţei de vânzare şi merchandising (SFA), Transart a realizat în 2014 o
creştere de 10% a cifrei de afaceri faţă de anul anterior, datorită dezvoltării produselor proprii şi a
portofoliului de clienţi. În ceea ce îl priveşte, Marius Iurian susţine că a avut şi avantajul de a nu fi singurul
antreprenor din acest business, fiind un cvartet care s-a completat şi sprijinit reciproc. Astfel, forţa a fost a
echipei şi totodată a grupului. 
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Slovacia şi Ucraina) iar ulterior şi în Africa,
unde am implementat în Rwanda şi vom con ti -
nua cu Etiopia etc. Am intrat chiar şi în in dus tria
farmaceutică, unde cu Johnson&Johnson
lucrăm în trei ţări: România, Bulgaria, Slovenia,
iar cu A&D Pharma în Ungaria, România şi
Bulgaria.

În ceea ce priveşte performanţele noastre,
pe România suntem lider de piaţă pe partea de
soluţii de automatizare vânzări şi am căpătat o
poziţie destul de bună în ţările din jur, în special
în Europa Centrală şi de Est. 

Însă ne mândrim şi cu implementările din
Africa şi Orientul Mijlociu. De exemplu, pe
partea Business Intelligence am reuşit ieşim în
exterior şi să acoperim o arie geografică
importantă. Mondelez International, unul
dintre clienţii noştri de top, foloseşte sisteme
de Business Intelligence dezvoltate de
Transart în 22 de ţări pe patru continente:
Europa – cu România, Bulgaria, Turcia,
Serbia, Croaţia, Slovenia, Marea Britanie,
Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia; Asia
– cu Liban, Arabia Saudită, Emiratele Arabe

Unite, Kuweit, Qatar, Bahrain, Oman; Africa
– cu Nigeria, Egipt şi Africa de Sud, precum şi
Australia.

Astăzi suntem structuraţi, ca firmă, în trei
divizii: cea tradiţională, de soluţii de manage -
ment al firmei din care face parte în continuare
Neomanager, unde am lansat şi soluţia ERP B-
Org pentru firmele mai mari; soluţia Hermes, cu
care am reuşit să ieşim în afara ţării şi cu care
suntem lideri pe piaţa românească de SFA, şi
cea mai recentă, o a treia direcţie, în care
investim şi avem deja rezultate, zona de
Business Intelligence, unde, pe două tehnologii
– Microsoft şi QlikView / QlikSense – am
realizat proiecte în special pentru firmele mari. 

În ceea ce priveşte locaţiile, Clujul a rămas
polul nostru central. Aici se întâmplă toată
dezvoltarea de software, iar celelalte puncte de
lucru din ţară sunt în Bucureşti, cel mai
important după Cluj, în Iaşi şi Timişoara. 

Dacă ne aplecăm asupra cifrelor, o
aproximare a cifrei de afaceri ar fi următoarea:
anul trecut am depăşit trei milioane de euro, iar
ca grup suntem în zona a 10 milioane de euro. 

Care au fost lucrurile care v-au ţinut
ancorat în extinderea business-ului, în
condiţiile în care mulţi tind să cedeze pe
parcurs? 

Noi am avut, cred, câteva avantaje
importante. În primul rând faptul că încă de la
început am mizat pe viziunea insuflată de acel
partener francez, şi anume aceea că am fi
capabili să realizăm produse proprii, mai precis
produse cu valoare adăugată mare.

Acum fac o paranteză şi susţin veridicitatea
faptului că în outsourcing se poate câştiga, un
exemplu în sine este Clujul, însă şi aici există un
risc şi o problemă, pe care noi, Transart, în anul
2002 nu am văzut-o, aceea de a nu mai fi la un
moment dat competitiv. Dat fiind faptul că
presiunea pe piaţa muncii este mare, cresc sala -
riile, aşadar, atractivitatea pe care majoritatea
firmelor o au contribuie la riscul ca acest avantaj
să nu mai fie atât de mare şi să fie preferate alte
ţări, precum China, India, Vietnam. Noi am
încercat să ne bazăm pe produse proprii şi să
avem şi ambiţia de a crea unele competitive nu
doar local, ci şi regional, internaţional. 

În ceea ce mă priveşte, am mai avut şi
avantajul de a nu fi singurul antreprenor din
acest business, căci suntem patru. Recunosc că
dintre aceştia, eu am lăsat partea tehnică şi am
început să mă ocup de cea de promovare, de
relaţiile cu clienţii, de vânzări, marketing etc.,
dar ne-am completat foarte bine toţi patru şi asta
ne-a şi ajutat, căci într-o perioadă de mai bine de
20 de ani este greu de rezistat. Astfel, forţa a fost
a echipei şi totodată a grupului.

Considerăm că am clădit ceva durabil, cu o
creştere mai lentă, dar durabilă, de aceea şi
produsele le facem într-un anumit fel, cu un
anumit ritm, pe ideea de a fi foarte bine testate,
validate. Produsele noastre sunt de business şi
devin parte integrantă din afacerea clientului, el
se bazează pe aceste produse, drept pentru care
ele trebuie să aibă o funcţionare fără reproş. În
tot ce am făcut am mizat pe lucrurile trainice şi
pentru noi. 

Cum vă descurcaţi cu forţa de muncă din
acest domeniu? aţi avut vreodată
probleme din acest punct de vedere? 

Noi avem o echipă destul de stabilă, nefiind
o companie cu creştere intensivă, nu avem
nevoie, precum alte firme, de un număr mare de
oameni. Doar din când în când mai este
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necesară câte o completare sau creştere pe un
anumit domeniu, dar în general ne descurcăm.
Faptul că mizăm pe produse proprii şi nu pe
proiecte extensive ne fereşte puţin de nebunia
pieţei muncii. 

Acum, într-adevăr, este o presiune foarte
mare, mai ales dacă privim asupra companiilor
care dezvoltă proiecte pentru piaţa vestului şi
care tot timpul au nevoie de oameni, însă la un
moment dat se va ajunge la saturaţie dacă nu
inovăm şi nu ne pregătim continuu. Dovadă este
faptul că piaţa Clujului nu-i mai poate satisface,
iar mulţi dintre cei mari de aici au început să
deschidă puncte de lucru în judeţe din Moldova
sau în oraşe mai mici din ţară pentru a găsi
programatori sau alte profile. Noi nu avem
această problemă, căci la noi cifra de afaceri sau
numărul de clienţi nu sunt strict dependente de
numărul de programatori, produsul odată făcut
depinde de echipa de vânzări sau de cea de
consultanţă. 

Care este strategia de dezvoltare a firmei în
următorii 5 ani? 

Obiectivul nostru pe următorii cinci ani este
de a ne extinde pe piaţa internaţională. Cumva,
ceea ce am făcut cu ajutorul clienţilor noştri
acum vrem să facem noi, mai sistematic, cu
ajutorul unor parteneri. Vrem ca aceştia să ne
promoveze pe pieţele unde avem deja referinţe.
Şi se poate pleca cel puţin pe două domenii:
mobilitate, în care avem produsul Hermes, şi pe
soluţiile de business intelligence. La nivelul
celui dintâi deja avem soluţii robuste, mature,
iar pe zona de business intelligence lucrăm deja
de câţiva ani, iar creşterea de acolo este mult
mai accelerată. 

Se tot vorbeşte despre şansa României în
ceea ce priveşte domeniul iT, despre
potenţialul acestuia şi necesitatea de a se
crea o strategie. Cum comentaţi acest
aspect?

Sunt de acord cu potenţialul României din
acest punct de vedere, căci avem atât talent, cât
şi poziţionare bună, comparativ cu India, de
exemplu. România este o ţară europeană, pe
acelaşi fus orar şi apropiată nu doar din punct de
vedere geografic, ci şi cultural de ţările
occidentale, căci, în cele din urmă, în momentul
în care lucrezi pe nişte proiecte împreună cu
nemţi, francezi, italieni, de multe ori este foarte

important să înţelegi domeniul, modul în care se
lucrează, la ce este bun, cum se va opera în el. 

Eu ţin minte cum eram şi noi în anii '90,
când lucrând pe proiecte de business, de multe
ori nu înţelegeam la ce sunt bune şi, de fapt, ce
se întâmplă cu ele. Acum, sigur, sunt mai
apropiate şi economiile, iar România are aici
multe filiale de multinaţionale care au adus şi
procese şi modele, aşadar, acum suntem mult
mai pregătiţi să facem faţă. 

Din aceste motive cred că România dispune
de un mare avantaj, dar consider că, pe lângă
boom-ul acesta din prezent, este şi rezultatul
crizei din 2008. Nevoia celor din economiile
dezvoltate sau presiunea lor pe costuri i-au făcut
să se mute mai mult în zona noastră şi asta a
reprezentat o oportunitate pentru noi, însă dacă
pe această oportunitate nu se clădeşte astfel
încât să investim în capital intelectual, în soluţii
proprii cu valoare mare adăugată, vom avea

mult de pierdut în viitor. Nu trebuie să omitem
faptul că partea aceasta de outsourcing este
foarte volatilă. Acum poate fi un boom, o
creştere, iar ulterior va scădea considerabil. 

Ţin să spun că este benefic să creştem acum,
dar momentul acesta trebuie transformat
precum cazurile de succes. Bitdefender, grupul
Gecad, având produse proprii şi competitive la
nivel internaţional, sunt modele de urmat.

Nu neg importanţa şi valoarea a ceea ce s-a
făcut în perioada aceasta pe partea de
outsourcing, dar va trebui capitalizat şi folosit la
maximum astfel încât să nu mai fim atât de
dependenţi de comenzi din afară. 

Revenind la proiectul de ţară, consider că
partea frumoasă este dată de faptul că IT-ul nu
este atât de dependent politic. Sigur că ajută
facilităţile în ceea ce priveşte impozitul pentru
programatori, dar poate ar trebui să încercăm şi
promovarea acestui domeniu la nivel
educaţional. Din ce observ, la nivel de ţară,
consider că cel mai bine este să existe facilitate
şi predictibilitate din acest punct de vedere, iar
dacă nu se mai pot adăuga altele, măcar să fie
îmbunătăţite aceste aspecte. 

Cum vedeţi România peste 10 ani sau cum
aţi dori să o vedeţi?

Eu aş vrea să văd că procesul care pare
conceput de câţiva ani, cel de limpezire şi
curăţare, merge accelerat înainte, căci acum,
dacă ne dorim ca ai noştri copii să trăiască aici,
trebuie să fim conştienţi de importanţa
corectitudinii, a încrederii şi a mediului coeziv.

Din perspectiva unui domeniu care, în
marea majoritate a firmelor, nu are nici o treabă
nici cu corupţia, nici cu afaceri dubioase, poate
văd într-un mod pozitiv abordarea şi cred că
dacă aceasta s-ar extinde la nivelul întregii
societăţi, lucrurile ar sta mult mai bine. 

Ce am învăţat este că în afaceri nu este
vorba numai de costuri, de profituri, de soft-uri,
ci şi de încredere. Fără cinste nu se clădeşte
nimic pe termen lung, iar aceasta chiar trebuie
să se propage la nivelul întregii societăţi. 

Când vorbim de salarii, trebuie să pricepem
că sunt sume relative, însă dacă mediul este mai
curat, mai sănătos şi marcat de încredere, atunci
copiii noştri vor dori să rămână, să-şi
împlinească visurile aici, iar dacă se elimină din
corupţie, probabil se vor corecta toate do me -
niile, în special educaţia şi sănătatea, primor -
diale de altfel. 

„Obiectivul nostru pe
următorii cinci ani este
de a ne extinde pe piaţa
internaţională.“
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Sunteţi, prin compania Brinel, pe care aţi
fondat-o, o parte distinctă din istoria
postrevoluţionară a Clujului. Cum a apărut
numele firmei, în 1991?

Am avut prima încercare, în 1990, împreună
cu alţi 7 ingineri de la IIRUC pe DL54/1990. În
baza legii 31, în 1991, împreună cu doi asociaţi
am demarat Brinel-ul: Belgo-Română Informa -
tică Electronică SRL. Era perioada în care
românii aveau mai mare încredere în străini decât
în conaţionali.

Care şi unde au fost începuturile carierei
dumneavoastră profesionale?

Partea profesională a început în anii 1987-
1990 la IIRUC, perioadă în care eram mândru de
performanţele companiei şi, implicit, de colegii
mei, pentru că atunci IIRUC exporta servicii IT
atât în Europa – Cehia, Germania de Est etc., cât
şi în ţări din Asia, precum China, reprezentând un
jucător important în domeniul vizat şi o companie
cu recunoaştere la nivelul ţării. 

Şi acum IIRUC este o companie importantă,
dar puţin altfel. Oricum, în perioada acesta, China
şi alte state au progresat mult mai mult decât noi
pe zona de IT şi motivul consider că este dat de
faptul că poate am privit anii respectivi de după
1990 precum un start ratat pentru oamenii din
IIRUC. 

La începuturile mele, eram peste 9.000 de
oameni angajaţi, dintre care peste 7.000 cu studii
superioare şi aveam legături cu peste 50.000 de
companii mari din lume. Şi totuşi, compania nu
a reuşit să-şi păstreze cota de piaţă pe parcursul
timpului. Este adevărat că ulterior am avut relaţii

de încredere şi de colaborare cu companii de
peste tot din ţară, făcute pe scheletul unor foste
echipe care au lucrat în IIRUC şi care au plecat
pe cont propriu cu mai mult sau mai puţin
succes. 

Pe de altă parte, am văzut în oglindă, dacă aş
putea spune aşa, faptul că IMSAT-ul, unde se
aflau alţi foşti colegi, prieteni şi parteneri, a reuşit
să se menţină pe osatura companiei de stat, o
activitate de succes care şi acum are piaţă
naţională şi internaţională. 

aţi devenit integrator de sisteme iT în 1994,
când majoritatea covârşitoare a românilor
nici nu-şi puteau explica prea uşor acest
termen. Mai mult, aţi produs primele PC-uri
în ardeal, calculatoarele alpis. Cum aţi avut
parte de premiere în acele vremuri tulburi?
aţi avut modele pe care le-aţi urmat, men -
tori, sfătuitori, exemple de peste hotare?

Cu adevărat integrator de sisteme am devenit
ceva mai târziu, după 2005. Am început ca o
com panie mică, fără capital şi aveam în principal
servicii. În 1992 am început asamblarea PC-
urilor în colaborare cu firme din Belgia. Activita -
tea de asamblare a continuat cu succes până în
2008/2009. Din 1993 am început integrarea PC-
urilor în reţele. 

În 1994 ne-am conturat ca un networking
integrator şi am semnat primul contract direct cu
o multinaţională, Compaq, la îndemnul priete -
n ului Dragoş, un antreprenor mai experimentat
decât mine. N-am avut o sursă unică de inspiraţie,
dar mergând constant în Belgia şi la CeBit
(Hanovra, Germania), am căutat să replicăm
modelele de succes de acolo.

aţi trecut la încheierea unor parteneriate
prestigioase, de lungă durată, cu ,,monştrii
sacri“ ai iT-ului mondial – Microsoft, HP, Citrix,
intel, Oracle, iBM, Vmware, Lenovo, Sales -
force etc. Cât de mult au contat, de-a lungul
timpului, aceste parteneriate şi cum s-au re -
flectat acestea în performanţele companiei?

La început ne-au dat încredere. Cei mai mulţi
ne-au determinat să adoptăm modelele lor, am
muncit enorm ca să ţinem pasul cu ei, dar am şi
învăţat foarte mult. Per ansamblu, ne-a maturizat
modul în care am derulat activităţile şi ne-a făcut
mai pregătiţi să înfruntăm noul, an de an. 

În 1993 a venit primul contract direct cu o
companie din afară, Compaq. Aceştia activau
deja pe piaţa din Bucureşti, însă am reuşit să fim
prima companie din provincie care avea un
contract direct cu o multi na ţională în vogă, cel
puţin la data respectivă. Ne-au ajutat să înţelegem
mult mai multe din modalitatea lor de a face
business, din modul de a-şi promova produsele,
de a-şi face planul etc., a fost precum o şcoală
pentru mine şi echipa mea. 

A urmat zona de Microsoft, unde s-au adunat
şi acolo peste 20 de ani de colaborare, după care
celelalte companii mari, căci am încercat să cola -
borăm de fiecare dată cu liderul nişei pe care acti -
văm sau eventual cu companiile de pe locurile
doi, trei. 

Ţin să menţionez şi faptul că fiind departe de
Bucureşti şi neavând o infrastructură foarte bună
în România, am fost obligaţi să vindem produsul
împreună cu serviciul ataşat, în cele mai multe
dintre cazuri. Aşadar, atunci când începeam un
parteneriat căutam să avem şi acreditările tehnice
necesare prestării serviciilor autorizate pentru a

pe partea de iT, 
Clujul seamănă cu un cazan care fierbe
interviu cu Marcel Borodi, CEO Net Brinel

Din cei 53 de ani pe care i-a împlinit, Marcel Borodi a consacrat nu mai puţin de 24 creşterii şi afirmării firmei
sale-amiral, Net Brinel S.A. Adică Brinel – cum ştie numele companiei ţara întreagă. 
Rar şi pe deplin ardeleneşte vorbeşte în public despre companie şi despre sine, a căror devenire îngemănată
a fost lesne de observat în toţi aceşti ani. La fel de uşor, face recurs la trecut, ia prezentul la bani mărunţi şi
îndrăzneşte să vadă şi în viitor.
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avea acces pe tot fluxul de servicii şi implemen -
tări. Şi, cu siguranţă, partea aceasta ne-a ajutat în
relaţia cu clientul.

În ultimii şapte ani, zona de infrastructură
hardware şi networking s-a diversificat şi am
reuşit să intrăm în sfera aplicaţiilor. S-au adăugat
şi proiecte pe zone mai puţin comune, precum
People Soft din familia Oracle, cu care am făcut
management universitar, în ultimii doi ani
Salesforce, cu care facem zona de customer
relantionship management şi chiar este un jucător
relevant pe nişa respectivă şi, nu în ultimul rând,
s-au adunat în portofoliu şi câteva soluţii în care
ne-am implicat de la iniţierea lor şi până la
produsul finit.

Extinderea teritorială a Brinel la nivel
naţional a fost făcută cu discernământ şi
răbdare. aţi deschis birouri în Bucureşti,
Oradea, Timişoara, Sibiu. De ce aţi simţit
nevoia unei prezenţe mai vizibile a
brandului Brinel în teritoriu?

Am considerat şi considerăm clientul în
centrul preocupărilor noastre. Atunci când am
avut solicitări repetate dintr-o zonă sau când am
considerat că nu putem servi clienţii decât 
fiindu-le mai aproape şi geografic, ne-am dus
acolo. Bucureştiul e un caz special. România este
extrem de centralizată şi eşti aproape obligat să fii
prezent şi în Bucureşti.

aţi fost unul dintre primii promotori
neobosiţi ai conceptului Cloud Computing
în România, oferind din 2012 servicii în
propriul ,,nor”. Cum au răspuns Clujul şi
România, în general, unei astfel de
propuneri revoluţionare?

Mai încet decât am sperat! Cu multă reţinere
la început, dar tot mai bine în ultimii doi ani. Până
la urmă, pentru clientul final nu este important
dacă este sau nu cloud computing. Este important
să aibă securitatea datelor, serviciul cât mai bun
şi disponibilitate maximă. Ce se întâmplă tehno -
logic în spatele „zidurilor” ar trebui să fie respon -
sabilitatea providerului. A fost şi este încă o
provocare pentru noi şi un bun prilej de a rămâne
în contact cu evoluţia din Vest, în plină criză.

aţi traversat perioade dificile în vremea
crizei. În 2011, un an de minim, rulajul Brinel
ajunsese la sub 56 milioane lei şi numărul
angajaţilor la 69. De atunci aţi crescut

vertiginos, până la o cifră de afaceri de
aproape 80 milioane lei în 2014 şi la o echipă
compusă din 82 de salariaţi. Care a fost
,,reţeta” unui astfel de reviriment?

Cel mai greu ne-a fost în 2009. Am trecut de
la euforie la îngrijorare. Am renunţat la o linie de
business (asamblare şi distribuţie) şi am regândit
abordarea pieţei. Am renunţat la anumite
activităţi care aduceau volum şi riscuri mari şi 
ne-am concentrat pe acele direcţii unde ofeream
cu adevărat valoare beneficiarilor noştri. 

Oferiţi astăzi pieţei clujene şi naţionale o
suită extinsă de soluţii şi servicii iT, dar şi
software de business al unor furnizori
globali de prim rang. Care este ponderea
celor trei direcţii majore în rezultatele
agregate ale Brinel? 

Munca pe proiecte nu duce la o ponderare
constantă a celor trei linii de activitate. Încă cea
mai ridicată pondere o aduc soluţiile în domeniul
infrastructurii informatice, integrarea complexă
de sistem aduce în funcţie de proiectele câştigate
în acea perioadă a doua pondere (temporar chiar
prima), iar aplicaţiile software de business, a treia
pondere.

Clujul a devenit o atracţie irezistibilă pentru
companiile străine care asigură servicii iT în
sistem outsourcing (BPO şi SSC). Cum
rezistaţi în competiţia recrutărilor de
specialişti pe plan local atunci când aveţi
stringentă nevoie?

Clujul, în IT, seamănă cu un cazan care
fierbe; toţi ne plângem şi mai punem gaz pe foc,
iar autorităţile mai alocă şi ajutoare de stat care
perturbă şi mai mult competiţia locală, în atrage -
rea talentelor. Suntem norocoşi fiindcă suntem pe
o direcţie diferită de BPO, iar dezvoltarea soft ware
nu este principala activitate. Buna colabo rare cu
universităţile şi Şcoala de Excelenţă „Talent IT”
ne ajută să ne completăm resursele necesare.

Brinel a pus umărul substanţial la
dezvoltarea şi afirmarea Clujului la nivel de
ţară, dar şi pe plan internaţional. a pus, la
rândul său, şi Clujul, într-un fel sau altul,
umărul la susţinerea Brinel?

Cu siguranţă, da! E un oraş antreprenorial, cu
şcoli bune şi cu un cult al muncii bine făcute. Am
beneficiat din plin de această atmosferă.

Personal, aţi fost dintotdeauna implicat în
viaţa cetăţii, în colaborarea cu mediul
universitar local, reprezentaţi aRiES ca
vicepreşedinte zonal, faceţi parte din board-
ul clusterului iTechSylvania, sunteţi
fondator Cluj iT şi aţi avut/aveţi iniţiative de
responsabilitate socială. Cum aţi reuşit să vă
feriţi de politică atâta amar de vreme?

Am încercat să fac cu pasiune ceea ce ştiu şi-mi
place. Nu ştiu să fac politică şi nu m-aş simţi
confortabil în echipe în care, chiar dacă există
oameni deosebiţi, sunt şi mulţi veniţi cu alte
scopuri. În profesia ta, e mai predictibil să faci
bine ceva. Societatea civilă trebuie să existe inde -
pendent de politică şi poate să-şi aducă contri -
buţia, chiar dacă nu administrează comunitatea.

Suntem copleşiţi de nou şi de concepte care
schimbă în permanenţă paradigma: Big Data,
Cloud Computing, BYOD, internet of Things
etc. Vor avea firmele iT din România resur sele,
priceperea şi înţelepciunea de a păstra ca -
denţa europeană şi mondială de dezvoltare?

Globalizarea se manifestă agresiv şi în IT.
Noi suntem mai la periferie faţă de centrul de
putere. Ne mobilizăm mereu toate resursele
pentru a ne adapta din mers la aceste tendinţe
tehnologice. Suntem o ţară cu mulţi oameni
talentaţi şi sigur ne vom adapta. Din păcate, o
mare parte din valoarea adăugată de noi nu
rămâne în folosul comunităţii şi ţării în care trăim,
iar globalizarea ne va lăsa şi mai puţin.
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Cum au fost primii paşi făcuţi în mediul de
business? Care au fost aceştia? S-au potrivit
socotelile de pe hârtie cu cele din practică? 

Înainte de anul 1989 am fost cercetător la
Institutul de Tehnică de Calcul, iar în luna
martie a anului 1990 mi-am înregistrat una
dintre primele firme private din România: I.M.
DATACOM, specializată în informatică. Am
făcut informatizări complete ale unor
întreprinderi în toată ţara, iar până la sfârşitul
anului 1990 am ajuns la o cifră de afaceri de
aproximativ un milion de dolari.

Sunteţi unul dintre jucătorii importanţi din
turismul clujean. Ce v-a atras către acest
domeniu? Unde se plasează afacerile
demarate de dumneavoastră? 

Am ajuns cu totul conjunctural să investesc
în turism. La acea vreme eram „investment
banker” şi am făcut un pariu cu un cunoscut că
dacă voi avea un hotel, având în vedere cele
câteva sute de nopţi petrecute în hoteluri de 4 şi
5 stele dintre Tokyo şi New York, cu siguranţă
va arăta mult mai bine. Pe de-o parte, hotelul nu
a fost un bun „core business” pentru mine, însă
în perioada crizei s-a dovedit a fi un „cash cow”.

Piaţa hotelieră din Cluj e mai mult axată pe
turismul de business. În luna noiembrie 2014
am vândut hotelul „City Plaza”, deschis în anul
2004. Cifrele de anul acesta sunt chiar mult mai
bune decât cele de anul trecut, ceea ce mi-a dat
satisfacţia că atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul
au fost într-o „win-win situation”.

Ce se poate face pentru a dezvolta acest
filon al României, încă departe de a fi
exploatat eficient – turismul? Ce ar aduce
afacerilor din turismul clujean un
eveniment de genul „Cluj – Capitală
Culturală Europeană“?

România e, fără îndoială, o destinaţie cu
mult potenţial. Chiar zilele acestea am citit că
ghidul „Lonely Planet” a plasat Transilvania pe
primul loc în topul regiunilor recomandate
pentru anul 2016. De asemenea, Clujul are o

expansiune puternică, dar pentru a valorifica
acest potenţial e nevoie de infrastructură, care în
România de faţă e evident deficitară, dar în curs
de îmbunătăţire.

În eventualitatea în care Clujul ar deveni
„Capitală Culturală Europeană”, fără îndoială
am avea o doză de vizibilitate mult mai mare,
ceea ce, pe lângă turismul de business, ar aduce
mult în domeniul turismului cultural şi în cel de
entertaiment. 

Cum arată viitorul real estate-ului în
România şi respectiv în Cluj? Cum s-au
modificat preferinţele cumpărătorilor şi ce
faceţi pentru a le veni în întâmpinare?

Alături de Bucureşti, Clujul este singurul
oraş din România care prezintă aspect de
metropolă, în sensul că oamenii vin din alte părţi
ca să se stabilească în Cluj. Avem două

În următorii 20 de ani, 
Clujul îşi va consolida statutul de primul
oraş al româniei după Bucureşti
interviu cu Sorin Lucian Dan, om de afaceri 

Deşi a lucrat ca cercetător la un Institut de Tehnică de Calcul şi prima firmă privată înfiinţată după 1990 era
specializată tot în informatizări, Sorin Lucian Ioan Dan s-a hotărât să schimbe domeniul afacerilor şi astfel a
ajuns unul dintre cunoscuţii constructori imobiliari din Cluj. După hoteluri, omul de afaceri îşi extinde acum
activitatea spre construirea de apartamente în ansambluri rezidenţiale. Surprinzător, este fascinat de dansul
contemporan şi de tot ceea ce implică mişcarea şi expresia corpului fără interferarea limbajului şi s-a implicat
într-un proiect cultural, „Festivalul de dans contemporan Steps”, având ambiţia ca acesta să devină „Festivalul
naţional de dans contemporan şi teatru nonverbal“. 

„În eventualitatea în care Clujul ar deveni «Capitală
Culturală Europeană», fără îndoială am avea o doză de
vizibilitate mult mai mare, ceea ce, pe lângă turismul de
business, ar aduce mult în domeniul turismului cultural şi
în cel de entertaiment.“
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componente: pe de-o parte, proporţia mare de
studenţi, 25% din totalul populaţiei, circa
90.000 de studenţi care doresc ca după
terminarea studiilor să rămână în Cluj; pe de altă
parte, constatăm că oamenii din alte oraşe, mai
ales din Transilvania, vin şi îşi cumpără locuinţe
în Cluj. Din experienţa noastră, cam 70% din
totalul apartamentelor pe care le vindem sunt
achiziţionate de oameni din afara Clujului, ceea
ce va duce, într-un interval de circa 20 de ani,
din păcate, la o depopulare a oraşelor medii şi
mici din Transilvania şi la o creştere importantă
a populaţiei din Cluj. În momentul de faţă există
o cerere importantă atât pe apartamente de 2-3
camere, dar şi pe segmentul de lux. Este foarte
importantă locaţia, felul în care arată blocul, ce
facilităţi are şi ce există în jurul blocurilor. Cred
că epoca construcţiilor sălbatice în care se
construiesc blocuri fără a se dezvolta şi spaţiile
din jur a cam trecut, oamenii se uită tot mai mult
după calitate, ceea ce este bine. 

Sunteţi implicat şi într-o mulţime de
proiecte comunitare: festivaluri,
evenimente culturale etc. şi aveţi o pasiune
pentru artă. Ce ne puteţi spune despre
această latură a vieţii dumneavoastră?

Aici sunt două probleme: pe de-o parte,
nevoia mea de a da satisfacţie şi părţii mele
spirituale, nu doar celei materiale; pe de altă
parte, consider că este o obligaţie a oamenilor
care au avut noroc în afaceri să întoarcă ceva
pentru societate. Înainte de 1989 am fost, timp
de 9 ani, cercetător la Institutul de Tehnică de
Calcul şi mi-am început cariera într-o zonă
creativă, după care m-am implicat tot mai mult
în afaceri şi probabil că partea creativă a avut de
suferit. Din cauza aceasta am rămas cu această
nostalgie şi frustrare şi de aici şi nevoia de a mă
implica în evenimente culturale. Până acum 
m-am implicat ca fondator al „Festivalului
Comedy Cluj”, care este acum la a VII-a ediţie,
iar acum am un nou proiect, „Festivalul de dans
contemporan Steps” care a avut anul acesta
practic prima ediţie, pentru că anul trecut a fost
un fel de preview. Sunt extrem de fascinat de
dansul contemporan şi de tot ceea ce implică
mişcarea şi expresia corpului fără interferarea
limbajului şi ambiţia mea este ca acest festival
să devină „Festivalul naţional de dans contem -
poran şi teatru nonverbal“. De asemenea, ne
dorim să sprijinim tinerii artişti pentru a se
dezvolta în această direcţie şi a contribui la o

mai bună percepţie a dansului contemporan.

Cum vedeţi dezvoltarea oraşului Cluj într-o
strategie naţională pe termen lung a
României?

Aşa cum am spus înainte, în momentul de
faţă beneficiem de această mişcare dinspre
oraşele mici şi medii din Transilvania înspre
Cluj, ceea ce eu cred că în următorii 20 de ani va
duce la o mărire importantă a numărului de
locuitori, a importanţei Clujului, care îşi va
consolida statutul de primul oraş al României
după Bucureşti. Conform statisticilor, creşterea
anuală de populaţie a Clujului este de circa
20.000, cu tendinţă de mărire la 30.000 în
următorii ani. 

Cred că, pe de-o parte, Clujul ar beneficia
de o strategie naţională pe termen lung pe care
nu o văd prea bine conturată în momentul de
faţă, dar, pe de altă parte, beneficiază, aşa cum
am spus, de această mişcare cumva naturală a
oamenilor din Transilvania de a se orienta spre
Cluj.

România are nevoie de un Plan de ţară pe
minimum 25 de ani. Ce ar trebui să
cuprindă, în viziunea dumneavoastră, pe ce
trebuie clădit? Unde vă doriţi să fie
România peste 25 de ani?

Pentru ca un organism să se dezvolte are
nevoie de o reţea importantă de vase de sânge şi
nervi, la fel şi o ţară, ca să se dezvolte are nevoie
e o infrastructură de transport şi de telecomu -
nicaţii şi cred că aceasta trebuie să fie prioritatea
României în următoarea perioadă. Fără o
infrastructură importantă, o ţară nu se poate
dezvolta. Pe de altă parte, un element extrem de
important care suferă în momentul de faţă este
educaţia. Ea trebuie să se reformeze, în sensul de
a se adapta transformărilor majore care au loc în
lume în momentul de faţă şi să treacă de la o
educaţie informativă la o educaţie formativă.
Dacă nu vom reuşi acest lucru în următorii 25 de

ani, România va fi o ţară relativ depopulată,
pentru că forţa de muncă evoluată va avea
tendinţa să emigreze spre condiţii mai bune, pe de
altă parte ne vom transforma tot mai mult într-o
zonă cu forţă de muncă ieftină, nu extrem de
performantă, nu extrem de productivă, dar ieftină,
pentru zone mult mai dezvoltate din lume.
Bineînţeles că într-o ţară cum este România, în
plină dezvoltare, sunt multe care ar trebui să fie
cuprinse într-un plan de ţară, dar dacă s-ar reuşi
măcar cele două, cred că am fi pe drumul cel bun
şi pe acest schelet s-ar putea construi şi celelalte
lucruri, adică o dezvoltare mai mult a industriilor
creative cu un „added value” cât mai mare.

Care sunt planurile dumneavoastră pe
termen mediu şi lung?

Planurile pe termen lung cred că s-ar numi
vise, aşa că haideţi să ne concentrăm pe cele pe
termen mediu. Probabil ar fi o continuare a ceea
ce fac astăzi – dezvoltarea unor afaceri cu
profitabilitate cât mai mare dar şi cu focalizare
spre activităţile culturale şi sociale.

„Planurile pe termen lung cred că s-ar numi vise, aşa că
haideţi să ne concentrăm pe cele pe termen mediu.
Probabil ar fi o continuare a ceea ce fac astăzi –
dezvoltarea unor afaceri cu profitabilitate cât mai mare
dar şi cu focalizare spre activităţile culturale şi sociale.“
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Conduceţi o afacere care livrează soluţii de
aproape 17 ani. Ce înseamnă aROBS, de
fapt? Este o abreviere sau un nume care
spune ceva distinct? 

Oficial, AROBS înseamnă Advanced
Romanian Business Solutions, dar, neoficial, o
simbioză între companie şi client, reprezentată
şi grafic, în logo-ul nostru. Un parteneriat în care
cele două părţi negociază şi colaborează de la
egal la egal, pentru a avea, în final, un produs
sau o soluţie care să mişte lucrurile în direcţia
bună. Modelul în care clientul cere ceva, iar
compania trebuie să execute ad litteram
solicitările acestuia nu se aplică în AROBS,
pentru că nu este o abordare constructivă.
Experienţa ne-a arătat că cele mai bune proiecte
au fost, de fapt, rezultatul unui proces eficient de
comunicare cu clientul. 

Pe ce baze aţi ajuns la un succes regional
recunoscut: peste 430 de angajaţi, cifră de
afaceri de peste 17 milioane euro,
operaţiuni în 4 ţări etc.? O bună „orientare”
în business, determinare, luciditate,
inspiraţie, noroc?

În primul rând, faptul că nu ne-a fost frică
de eşec, iar atunci când am greşit, am tras nişte
concluzii care ne-au aşezat, în cele din urmă, pe
cursul potrivit. Apoi, un stimul puternic a fost
dorinţa de a crea produse inovatoare, pe care să

ne punem semnătura. De la bun început ştiam că
nu vom face exclusiv outsourcing; eram
suficient de creativi şi încăpăţânaţi ca să putem
dezvolta un produs capabil să regleze sau să
îmbunătăţească nişte lucruri în comunitatea
noastră. 

Un antreprenor fără experienţă trebuie să
admită faptul că nu le ştie pe toate, de aceea,
învăţarea continuă este esenţială, aşa că am
parcurs de la sesiuni de comunicare şi time
management până la cursurile Harvard Business
School şi ale London Business School. 

Cred că nu există o reţetă universală a
succesului, dar trebuie să ai o anumită doză de
nebunie ca să reuşeşti să creşti un business.     

aROBS are propriul incubator de idei şi
proiecte. Care vi se par verticalele de
business cele mai ofertante pentru viitor?

Avem un incubator de idei şi un discurs
foarte clar în ceea ce priveşte inovarea continuă,
pentru că este mult mai rentabil să dezvolţi
produse proprii, chiar dacă acest proces
înseamnă mai multe investiţii şi mai puţini bani
pe termen scurt în visteria companiei. Targetul
nostru este să scoatem pe piaţă câte un produs
nou în fiecare an, din acest motiv încurajăm
colegii să vină cu proiecte pe care să le susţinem
financiar şi logistic. Practic, avem o singură
orientare – spre dezvoltarea de produse
inovatoare.  

Sunt firmele româneşti capabile să
crească şi să conteze în domeniul
proprietăţii intelectuale?

Companiile româneşti au acumulat
suficientă experienţă lucrând pentru clienţi
externi încât să fie capabile să dezvolte produse
proprii. Procesul este anevoios şi necesită multe
investiţii, dar trebuie să şi-l asume, dacă îşi
doresc un parcurs pe termen lung. Pe piaţa
locală există deja produse mature, dezvoltate de
companii româneşti, dar provocarea rămâne
cum le exporţi, pentru că este extrem de dificil
şi costisitor să ieşi cu ele în afară. 

Pe de altă parte, sunt multe companii din
Cluj care fac exclusiv outsourcing şi încearcă
să lanseze produse proprii. Problema este că,
din cauza deficienţei în stabilirea unui
parteneriat public-privat eficient, aceste
companii nu au unde să testeze produsele lor şi
aici au de pierdut atât mediul de afaceri, cât şi
comunitatea. 

Marii jucători din IT au expertiza şi
resursele financiare necesare pentru a face
trecerea la următorul nivel. Incontestabil, exter -
nalizarea serviciilor a crescut competenţele
companiilor locale, însă viitorul aparţine ino -
vaţiei, iar noi fie vom prinde valul, fie ne vom
trezi peste câţiva ani cu câteva zeci de mii de
şomeri sau specialişti care emigrează în masă.

Interviul integral pe www.piatafinanciara.ro

Trebuie să ai o anumită 
doză de nebunie ca să reuşeşti 
în business
interviu cu Voicu Oprean, 
fondator şi CEO aROBS Transilvania Software

Voicu Oprean face parte din galeria ,,ctitorilor“ clujeni de după 1989. A construit cu pasiune o afacere care îl
reprezintă atât pe el, cât şi cetatea sa de origine. A crescut acest business fără să-şi piardă din pasiune. Vede la
360 de grade, are idei şi contribuie neobosit la propăşirea Clujului, a Ardealului pe care îl iubeşte. Vorbeşte
destul de rar despre sine, dar atunci când o face, are ce spune.
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Pe ce se bazează succesul dumneavoastră?

În primul rând pe faptul că am 82.000 de
operaţii în chirurgie cervico-facială şi ORL. La
un moment dat, colegii din Bucureşti, prof.
Popescu de la Colţea, îmi spuneau: „tu ne
umileşti pe toţi”. Le răspundeam că au avut şi ei
posibilitatea, dar au pierdut startul şi asta e
consecinţa. Când s-a modificat politica
naţională, în 1990, am deschis primul cabinet
particular din România, în centrul Clujului. În
februarie s-a dat legea, iar în martie aveam
aprobarea pentru prima clinică. Apoi, în 2002,
am construit policlinica. E o clinică unde
lucrează 140 de medici şi unde am realizat
condiţii foarte bune: 2 paturi, telefon, TV, baie,
frigider, aer condiţionat în fiecare salon. Îmi
place să existe o atmosferă plăcută, să fie totul
curat şi primitor.

La recepţie sunt expuse 60-70 de tablouri,
printre care şi o ţărancă pictată de Pericle
Capidan, unul din pictorii noştri aromâni din
Grecia, stabilit mai apoi la Bucureşti, Sibiu şi
Cluj, poreclită şi „Gioconda română”, cu un

succes extraordinar la Viena şi Budapesta în
1920. Pictura este plăcerea şi bucuria mea şi am
peste tot tablouri – în jur de 300.

Sunteţi acţionar unic al clinicii
interservisan. Nu aţi dorit să vă asociaţi cu
nimeni?

N-am dorit să mă combin cu nimeni în
domeniul investiţiilor, pentru că un bărbat
normal, care are calităţi, merge la făcut bani în
afaceri financiare ca şi la femei, de unul
singur, dacă are cu ce. Banii care vin nu-i ţii la
ciorap, nu trebuie să fie blocaţi, trebuie să
circule, să îi foloseşti în dezvoltare. Şi trebuie
să fii precaut în propunerile de asociere care ţi
se fac.

În 1990 am făcut acel cabinet particular care
a mers impecabil. Primeam 40-50 de pacienţi pe
seară, plus pacienţii de la clinica de stat, eram
şef de lucrări, aveam 22 de paturi şi operam
cazuri grave.

Ce m-a ţinut în ţară a fost dragostea de
părinţi şi familie şi faptul că aveam ceva rezerve

financiare cu care nu am cumpărat o casă, ci
această policlinică. În 1991 am mers la primar
şi i-am spus că vreau să construiesc o clinică de
chirurgie maxilo-facială şi ORL. Primarul mi-a
răspuns că nu-mi poate da un teren pentru că
legislaţia nu e clară, nu poate să exproprieze că
e riscant, dar să-i spun un loc din Cluj unde pot
face o clinică. Şi aşa am cumpărat clădirea unde
e policlinica şi apoi, cu un program Phare, am
construit clinica. Aşa am ajuns să fiu unicul
proprietar. Norocul meu a fost că eram
simpatizat de foştii mei profesori, eram şef de
lucrări şi toţi profesorii mei, în frunte cu
academicianul Roman Vlaicu, au venit să
lucreze la clinică. Am făcut nişte liste cu toţi
profesorii care ofereau consultaţii la clinică şi 
le-am distribuit. A fost o reacţie în lanţ, mulţi
bolnavi au venit după ce au văzut listele cu
numele doctorilor. Trei pătrimi sunt clienţi din
alte judeţe. Au venit pacienţi din toate zonele,
inclusiv din Bucureşti. 

E o onoare când vin delegaţii din vest, din
străinătate să viziteze clinica. Chiar acum două
luni a fost directorul Medlife pentru partea de

a învins pentru că este bine pregătit
profesional, bun organizator, 
tenace în profesie şi în afaceri
interviu cu Prof. Univ. Dr. Teofil Pop, 
Director General al Centrului medico-chirurgical universitar interservisan

O adevărată plăcere discuţia cu domnul doctor Teofil Pop, un ardelean şi un român adevărat, dedicat Clujului
şi profesiei sale. Este extraordinar cum a reuşit în aceşti ani să-şi facă meseria de chirurg – are 82.000 de
operaţii la activ – şi, în acelaşi timp, să ridice prima clinică particulară cu acţionar unic din România care,
astăzi, este una dintre cele mai moderne şi solicitate de clienţi din toate colţurile ţării şi din străinătate.
Vorbim despre drumul său spre succes, despre cum l-a ţinut în ţară dragostea de părinţi şi familie, despre
onoarea pe care o simte când străinii care vin în vizită la clinica Interservisan sunt impresionaţi de tot ce văd
acolo. Este un bun medic şi organizator, iar acest lucru este recunoscut şi de alţii, pentru că în 24 noiembrie, la
Geneva, va primi marele premiu de aur pentru management şi medicină.
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est. La sfârşitul vizitei mi-a spus că nu a crezut
că aici e în România. 

De unde şi până unde destinul acesta?

Bunicul meu a fost un om de afaceri
excepţional, simpatic, drăguţ, cu poziţii, rezolva
totul, un om bogat. Spre deosebire de alte rude
ale mele, eu am gândit altfel de la început,
probabil semăn cu bunicul. Primul lucru a fost
să devin medic bun, al doilea, să evoluez pe
scara profesională. Şi de aceea am operat
extrem de mult şi m-am purtat întotdeauna
amabil şi civilizat. Soţia mea a fost profesoară,
aveam o fetiţă şi i-am spus să stea acasă, că voi
munci eu. Reuşeam să câştig, dar aveam mari
dureri de cap, eram obosit, uneori noaptea
dormeam cu geamul deschis ca să mă pot
oxigena. Nimic nu se clădeşte pe lene, pe
nemuncă, în afară de furt. 

Cifra mea de afaceri a fost în permanenţă de
2-3 milioane de euro. Banii care vin e o prostie să-
i ţii blocaţi. În Germania am fost de 30-40 de ori
şi le-am spus că nu aş schimba poziţia de aici cu
ce au ei acolo. Nu-i vorba de bani, ci de faptul că
am o societate cu oameni de mare calitate –
academicianul Aurel Pop, Vasile Puşcaş, 40 de

profesori universitari. Aici am un mediu şi un
climat plăcut. Toţi spun că e o chestiune de
excepţie ce am făcut. Şi vreau să menţinem clinica
la un nivel la care, atunci când vin specialişti din
vest să o viziteze, aceştia să-şi ridice pălăria. La
inaugurarea clinicii, Iosif Pop mi-a spus că am
câştigat partida şi asta pentru că un comando bine
organizat bate oricând un regiment.

Ce facem cu România?

Dacă ne trezim la timp, întâi trebuie
recuperaţi banii de la toţi hoţii care au furat, iar
apoi, guvernul şi toate investiţiile trebuie să se
bazeze pe oameni foarte serioşi. În al treilea
rând, să terminăm cu instituţiile de stat care nu
plătesc impozitele şi unde nu răspunde nimeni
de nimic. Contează câţi oameni sunt credibili şi
câştigă normal, legal. 

Medicii din Bucureşti nu au înţeles după
revoluţie că e bine să te privatizezi. Puteau astfel
câştiga un ban cinstit, dar au rămas la vechea
meteahnă – plicul. Nu e bine, trebuie să
demonstrăm că lăsăm deoparte escrocii şi că
suntem cu ochii pe bandiţi. 

Încotro se îndreaptă Clujul?

Clujul merge bine. După 2003-2004, ves -
ticii spuneau că oraşul nostru trebuie stimu lat,
pentru că se află la distanţa egală dintre
Budapesta şi Bucureşti.

Noi avem acum 121.000 de studenţi în Cluj
şi vreau să vă spun, fără nici o reclamă, că un
sfert din ei îşi doresc să rămână în Cluj. Am fost
plăcut impresionat de o pacientă care a venit de
la Cugir pentru operaţie şi când am invitat-o să
rămână peste noapte la clinică, mi-a spus că are
unde să stea, pentru că are doi copii la facultate
şi le-a luat două apartamente aici. Ea a înţeles
încotro merge Clujul.

Foarte mulţi tineri aleg Clujul. Universitatea
Babeş-Bolyai de aici e foarte serioasă, ca şi
Facultatea de Medicină, şi avem personalităţi
marcante în toate instituţiile. 

Mă doare sufletul când văd numai emisiuni
proaste la televiziune. Le dau eu cartea „Elite
contemporane clujene“ şi „Personalităţi clujene
contemporane“ şi să-i invite la o discuţie la
televizor, pentru că aceştia chiar au ceva de spus. 

Eu zic că mai sunt şanse. E bine să gândeşti
pe termen lung. 

Interviul integral pe www.piatafinanciara.ro

CENTrUL mEDiCo-ChirUrgiCaL UNivErSiTar 
iNTErSErviSaN

Centrul Medico-Chirurgical Universitar
Interservisan a fost inaugurat în Cluj-Napoca în
anul 1993. Cea mai importantă investiţie privată
în domeniul sănătăţii din Cluj-Napoca îl are ca
proprietar şi director general pe prof. univ. dr.
Teofil Pop, medic primar chirurg ORL, doctor în
medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. O a doua
clădire dispusă pe 7 etaje a fost inaugurată în
2004 şi, astfel, cel mai mare şi mai modern centru
medical privat cu unic acţionar din România este
astăzi un centru cu cinci săli de operaţii moderne,
una de terapie intensivă, şapte săli de tratament,
dotate cu aparatură ultramodernă, 40 de saloane
cu 120 de paturi. În cele 20 de cabinete medicale
activează peste 140 de medici, asistente
medicale, laboranţi şi tehnicieni. Peste 70%
dintre medici sunt profesori sau conferenţiari
universitari, doctori în ştiinţe medicale, cu
specializări la institute ştiinţifice şi clinici medicale
de prestigiu din Europa şi SUA. În iunie 2011 a
fost inaugurată clinica de profil, Novia Cosmetic
Harmony Clinic. Cu o ofertă de servicii medicale
de calitate, investigaţii realizate prin aparatură de
ultimă generaţie, o echipă de medici specialişti
de renume şi un concept medical vestic, ultra
modern, clinica Interservisan reprezintă un reper
nu doar pentru Cluj-Napoca, ci şi pentru România.
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Ce este PlantExtrakt?

PlantExtrakt este o firmă cu capital german,
înfiinţată în anul 1992, care are ca scop pro ducţia
de suplimente nutritive şi materii prime pentru
piaţa de produse fitoterapeutice (natu rale) din
România şi din Europa. În plus, suntem şi
reprezentanţii din România ai unei mari firme din
Baden-Baden, Germania, care se numeşte Heel
şi este unul dintre jucătorii europeni de top în
domeniul medicamentelor homeopate. 

Pe partea de homeopatie şi gemoterapie ne
putem lăuda că suntem lideri de piaţă incontes -
tabili. Practica noastră presupune extracţia, în
perioada primăvară-sfârşit de iarnă, din muguri şi
vlăstari de arbuşti proaspeţi. Folosim arbuştii care
se găsesc în flora spontană din zonă, dar avem şi
câteva culturi proprii de plante medicinale în
judeţul Mureş, pe circa 20 de hectare din
localitatea Balda.

Prelucrarea se face numai în momentul în
care principiile active ale plantei proaspete sunt
maxime. La planta provenită din America de
Nord, cunoscută şi utilizată încă din vremea
nativilor indieni, Echinaceea Purpurea, de pildă,
recoltarea începe numai când aceasta se află în
perioada de înflorire şi când principiile sale active
s-au dovedit, conform studiilor, a fi la un nivel
maxim.

Există şi concurenţi care preferă să cumpere
Echinaceea Purpurea Herba – plantă uscată –
direct din China sau din India, deşi nu au nici cea
mai mică idee despre perioada în care aceasta a
fost culeasă – la începutul înfloririi sau când
aceasta era deja spre sfârşit... Aici e marea
diferenţă dintre produsele noastre şi cele ale

concurenţei. La noi, prelucrarea plantei se face
întotdeauna în stare proaspătă şi cât mai repede,
nu o lăsăm să mucegăiască şi va rămâne într-o
stare cât mai pură, cu principii active maxime.
Dacă cineva scoate pe piaţă un produs care nu
întruneşte anumite standarde, efectul acestuia va
lăsa de dorit, iar pacienţii vor ajunge să pună la
îndoială orice produs naturist.

Facem analize de identificare a pesticidelor,
a metalelor grele, a alcaloizilor, avem un protocol
strict de recoltare şi de producţie, toate acestea
asigurând un produs finit corespunzător. Livrăm
pentru Europa şi suntem obligaţi să respectăm
toate aceste proceduri.

Homeopatia este un domeniu foarte strict,
foarte aproape de standardele terapeutice clasice,
iar noi urmăm aceleaşi linii de producţie ca şi în
cazul medicamentelor alopate. Tincturile şi
extractele homeopate fac parte din Farmacopeea
europeană, sunt controlate şi există monografii
după care şi noi ne ghidăm. Deşi operăm cu
suplimente alimentare, urmărim cu mare atenţie
şi seriozitate tot ceea ce ţine de sectorul farma şi
respectăm criteriile de calitate impuse de
Uniunea Europeană. 

Am ajuns astfel ca numai pe piaţa internă să
reuşim să vindem, anual, aproximativ un milion
de flacoane de gemoterapie. De peste 20 de ani
avem reprezentanţi care ţin o legătură
permanentă cu medici, cu farmacişti şi cu ARGH
– Asociaţia Română de Gemoterapie şi Homeo -
patie, iar la anul intenţionăm să demarăm cons -
trucţia unei noi fabrici de suplimente nutritive în
parcul industrial Tetarom din Cluj-Napoca. 

Am început şi o serie de colaborări pentru
tratamentul homeopat al animalelor mici sau

mari, foarte des întâlnit în Germania. Firma Heel,
principalul nostru partener, chiar are o divizie
specializată în produse veterinare dedicate ani -
ma lelor mici. Vom porni pe acest drum al medi -
cinei veterinare în colaborare cu Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca, unde cunoaştem câţiva profesori cu care
ştim că putem pune bazele dezvoltării trata -
mentelor homeopatice pentru animale.

Cum aţi ajuns să preluaţi această afacere?

Sunt născut în Cluj, am terminat facultatea în
Braşov, iar cu un an înainte de căderea comunis -
mului am plecat în Germania, unde, timp de 6
ani, am lucrat ca inginer auto la firma Opel. Cel
care a demarat această afacere a fost însă fratele
meu, farmacist de profesie. Deşi nu aveam vreo
legătură cu domeniul, m-am întors în ţară şi am
preluat afacerea lui. O conduc cu plăcere şi pot
spune că am avut numai angajaţi devotaţi – unii
dintre aceştia fiindu-mi alături de peste 15-20 de
ani – toţi specialişti de excepţie, recunoscuţi la
nivel european. 

Câţi salariaţi aveţi? Care a fost cifra de
afaceri din 2014?

PlantExtrakt are astăzi în jur 100 de salariaţi.
80% din tot ceea ce distribuie depozitul nostru de
distribuţie, Plantmed, este produs de PlantExtrakt.
Faptul că avem propriul nostru distribuitor ne
permite lansarea unor anumite programe, o
coordonare mai eficientă a vânzărilor şi o mai
bună organizare din punct de vedere financiar.
Circuitul banilor e mult mai clar.

În piaţa de homeopatie şi gemoterapie
din românia suntem lideri incontestabili
interviu cu igor K. Peev, Manager General al Laboratoarelor PlantExtrakt

Născut la Cluj, student la Braşov şi naturalizat în Germania, Igor Peev şi-a descoperit adevărata vocaţie în
România, în ştiinţa şi arta plantelor medicinale. Acum deţine la Rădaia, la 14 km depărtare de Cluj-Napoca, o
afacere de circa 4,5 milioane de euro pe an, peste 100 de angajaţi şi 20 de hectare pe care se întind culturile
ecologice de plante medicinale. Igor Peev ne vorbeşte, cu optimism, despre experienţa de peste 20 de ani în
prelucrarea plantelor, realizarea de preparate fitoterapice, gemoterapice şi medicamente homeopatice şi
despre planurile de viitor ale PlantExtrakt.
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Cifra de afaceri din anul 2014 s-a situat în
jurul a 4,5 milioane de euro.

S-a impus acest tip de terapie în conştiinţa
românilor? Vorbeaţi de vânzarea unui
milion de flacoane de gemoterapie pe an, o
cantitate destul de însemnată... Există deja
un public avizat?

Homeoterapia a prins nesperat de bine la
români. Ca şi în Occident, este o nişă care vizează
numai 1%-2% din piaţă, dar diferenţa acolo o
face faptul că au o piaţă foarte puternică, de sute
de milioane de euro. 

Suplimentele/tratamentele naturiste, deşi nu
sunt înregistrate ca fiind medicamente, sunt
recomandate de medicii homeopaţi în special ca
prevenţie, sau persoanelor care trebuie să se
ferească de orice medicament alopat care le poate
face rău – cum este cazul femeilor însărcinate. 

Medicii homeopaţi, asemenea celor alopaţi,
sunt acreditaţi şi participă la simpozioane şi mese
rotunde săptămânale – organizate cu girul Minis -
terului Sănătăţii şi al direcţiilor sanitare – unde au
posibilitatea să facă schimb de experienţă. 

Cum vedeţi viitorul acestei nişe? Sunteţi
optimist pentru următorii 10 ani?

Sunt foarte optimist, poate şi pentru că în
ultimii 10 ani am înregistrat creşteri de cel puţin
10%-15% pe an. Împreună cu nişte parteneri din
Germania dintr-o firmă de specialitate renumită
din zona Hanovrei, am lansat de curând un studiu
de piaţă cu privire la tot ce înseamnă avantaje şi
dezavantaje în cazul medicamentelor homeopate
şi al suplimentelor nutritive, înregistrări, pieţe şi
concurenţă. Ne dorim să ne îndreptăm cât mai
mult către Uniunea Europeană şi să livrăm atât
materie primă pe care ei să o preia şi să o
introducă în procesul lor de producţie, dar

totodată şi produse finite: suplimente nutritive şi
medicamente homeopate. Suntem deja în discuţii
cu potenţiali parteneri doritori să investească în
preluarea distribuţiei pentru ţările din Uniunea
Europeană. 

În prezent, numai 5% din ceea ce producem
merge la export, însă piaţa din UE are un
potenţial imens. Numai în Germania, piaţa de
materie primă din domeniul homeopat este
evaluată în jurul a 50 de milioane de euro... Piaţa
germană pare a fi cea mai favorabilă acum, iar
noi deja furnizăm materie primă pentru această
zonă, în care costurile au devenit foarte mari şi se
caută tot mai des soluţii din afară.

Viitorul arată bine pentru noi, pentru că
beneficiem de personal specializat, farmacişti şi
chimişti valoroşi, avem legături solide cu Facul -
tatea de Farmacie şi parteneriate de încredere.
Suntem deja înregistraţi ca furnizori de materie
primă în Franţa, Italia, Austria, Belgia şi Germa -
nia, avem certificare recunos cută în toate ţările
europene – GMP (Good Manufacturing Practice)
şi suntem inspectaţi de Agenţia Naţională a
Medicamentului. Livrăm produse finite de
gemoterapie în America, Japonia, Kazahstan,
Lituania, Letonia, Estonia şi Germania. Pe parte
de homeopatie exportăm în India şi Pakistan –
cele mai puternice pieţe de homeopatie din lume. 

Ce îi sfătuiţi pe cei care doresc să folosească
produsele naturiste PlantExtrakt? 

În primul rând îi rog să meargă la medicul
homeopat, care le va face o evaluare persona -
lizată a stării de sănătate. Orice terapie naturistă
trebuie bazată pe tiparul fiecărui pacient în parte.
Este bine să nu schimbăm medicul homeopat, iar
dacă se întâmplă totuşi ca un prim tratament să nu
fie cu succes, acelaşi medic trebuie să încerce o
nouă soluţie.

Gemoterapia şi homeopatia se împletesc

pentru a reda picătură cu picătură tot ceea ce ne
lipseşte pentru a preveni îmbolnăvirea şi a
dobândi un organism sănătos.

aţi înfiinţat şi o fermă de animale. Cum s-a
născut ideea demarării acestui nou tip de
afacere? aţi avut un model în acest sens?

Ferma am pornit-o când am constatat că
avem nevoie de îngrăşământ bio pentru culturile
noastre de plante medicinale. Am început cu
câteva taurine Aberdeen Angus – rasă de bovine
de carne – pe care le-am adus din Germania cu
certificate stricte de pedigree. Treptat, am dez vol -
tat o fermă de 200 de hectare, cu aproape 100 de
animale, lângă mănăstirea Cristorel din judeţul
Cluj. Vindem crescătorilor de taurine animale vii,
în scop genetic şi pentru însă mân ţări artificiale
menite perpetuării exemplarelor valoroase. 

Avem o bună legătură cu ZBH, Zucht- und
Besamungsunion Hessen – Asociaţia crescăto -
rilor de vaci din landul Hessen. Când vrem să
cumpărăm un anumit număr de vaci, această
asociaţie discută cu toţi crescătorii, care fiecare
ne pregăteşte două-trei animale şi apoi, împre u -
nă cu inspectorul de reproducere, le alegem pe
cele mai potrivite.

Participăm cu regularitate la târguri prin care
ne facem cunoscuţi clientelei: am fost de curând
la Dorna Candrenilor, unde am prezentat unul
dintre taurii noştri, şi vom fi prezenţi şi în cadrul
Indagra din Bucureşti, la sfârşitul lunii octombrie.

Piaţa cărnii de vită de calitate din România e
la început, noi nu am avut o cultură în acest sens,
iar gustul consumatorului abia acum se formează.
Trebuie avută mare grijă la maturarea acestui tip
de carne, pentru că dacă cineva vinde o carne de
Angus şi nu o maturează, numai rău face.

În ceea ce priveşte metisarea (încrucişarea)
raselor, taurul de Angus se potriveşte foarte bine
Bălţatei româneşti. O astfel de viţică provenită
dintr-o primă generaţie creată în urma metisării
cu rasa Angus, dacă va trimisă în continuare spre
reproducere unui taur Angus, procentul de puri -
tate al rasei va ajunge la 75% şi aşa mai departe. 

Modelul după care ne-am inspirat au fost
zecile de ferme din afară pe care le-am vizitat
înainte să cumpărăm bovinele. Avem păşuni ca la
carte, animalele noastre trăiesc ca în libertate, în
spaţii foarte mari de păşuni împrejmuite cu
garduri electrice. Ne mândrim cu ferma noastră
şi ne vom strădui să facem în aşa fel încât peste
numai un an să ne putem lăuda cu o exploataţie
de nivel european.
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Cum aţi debutat în afaceri?

După absolvirea facultăţii de Limbi
Moderne Aplicate, secţia Relaţii Comerciale
Internaţionale, am ştiut că ceea ce îmi doresc
este să încep această activitate antreprenorială.

A fost o dorinţă care s-a născut dintr-un vis,
acela de a introduce pe piaţa din România
produse naturale şi dietetice care au un aport
semnificativ din punct de vedere nutriţional.
Imediat după evenimentele din 1990 am avut
şansa de a călători în SUA, unde emigraseră
surorile mele. Acolo am văzut pentru prima dată
şi am rămas impresionat de impactul acestui tip
de produse, de câtă însemnătate are pentru
americanii care doresc nu doar să mănânce, ci şi
să se hrănească sănătos cu o dietă de tip
vegetarian, şi de ce diversitate se bucurau cei de
acolo. Am decis că trebuie să fac în aşa fel încât
produsele să poată fi găsite şi în România şi aşa
am început această activitate, în colaborare cu
fratele şi sora mea, cei care au introdus
conceptul de medicină lifestyle în România şi
Republica Moldova şi întemeietorii Centrului
de Medicină Lifestyle de la Herghelia respectiv
Sărata Nouă.

Care este, pe scurt, povestea companiei
Reviva?

Când am început să caut furnizori de
produse şi ingrediente naturale şi dietetice şi de
produse funcţionale, mi-a fost destul de dificil,
deoarece la noi acest concept nu exista defel
încă, în ciuda câtorva iniţiative şi tentative

sporadice de import din afara ţării. Am reuşit să
stabilesc contacte cu furnizori din Europa care
aduceau produse naturale şi dietetice de pe tot
mapamondul. Am deschis apoi un magazin în
Târgu Mureş. Se numea Country Life şi era un
brand pe care îl adusesem din SUA şi care
promova acest tip de produse naturale şi fără
aditivi nocivi pentru sănătate.

Activitatea de comercializare am început-o
în 1995, cu o gamă de 60-70 de produse, şi am
fost de-a dreptul uimit să constat că, în ciuda
faptului că produsele erau complet noi, în doar

câteva zile rafturile au început să se golească.
Produsele le aduceam, evident, din import şi
erau menite ca alternativă pentru câteva
categorii alimentare prezente în dieta noastră de
toate zilele. După deschiderea magazinului a
apărut necesitatea distribuirii în ţară, aşa că
magazinul a devenit şi un en gros. Activitatea a
crescut şi am continuat prin a înfiinţa un nou
punct de lucru la Cluj, dat fiind că aici mediul
antreprenorial era mai prielnic dezvoltării, iar în
anul 2001 aveam deja puncte de lucru cu
depozite în Braşov, Constanţa şi Bucureşti şi
colaboratori care realizau distribuţia pe întreg
teritoriul ţării. 

Pe lângă activitatea de import şi distribuţie
a acestor produse am început şi activitatea de
producţie, lansând pe piaţă o gamă de 3 tipuri de
Granola denumite Vita Crunch – denumirea
Granola şi cea de Musli Crunch sunt acelaşi
lucru. 

M-am orientat ferm spre producţie, iar în
2003 aveam deja o fabrică proprie de proteină
vegetală, reuşind, după testări şi îmbunătăţiri
succesive ale soluţiilor tehnice, să obţin un
produs remarcabil, o proteină care întrunea toate
criteriile utilizării pe plan industrial sau în

consum direct. Am obţinut şi 2 brevete de
invenţie pentru aceste soluţii inovative. 

Cum vedeţi economia actuală şi încotro
credeţi că se îndreaptă România? Bate
vreun vânt de schimbare?

Părerea mea este că noi încă nu avem o
economie reală, veritabilă. O economie adevă -
rată presupune prevalenţa unor antreprenori în
adevăratul sens al cuvântului, care să opereze în
economie şi să creeze economie, care să creeze
valoare/bani prin ceea ce produc prin muncă şi
inovaţie. Din păcate, la noi prevalează şmecherii,

o economie sănătoasă
presupune existenţa unor
antreprenori veritabili
interviu cu Dan Radu Cristian, Director Reviva

După o călătorie în SUA, unde a văzut pentru prima dată câtă însemnătate are pentru americani o dietă de tip
vegetarian şi de ce diversitate de asemenea produse se bucură cei de acolo, Dan Radu Cristian a decis că
trebuie să facă în aşa fel încât acest tip de produse să poată fi găsite şi în România. 

„Noi încă nu avem o economie reală, veritabilă.
O economie adevărată presupune prevalenţa unor
antreprenori în adevăratul sens al cuvântului, care să
opereze în economie şi să creeze economie, care să creeze
valoare/bani prin ceea ce produc prin muncă şi inovaţie.“
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băieţii deştepţi, indivizii care ştiu să mute cifre din conturi în conturi, să
acumuleze fără să creeze ceva în mod real şi fără să opereze în economie,
care monopolizează zone economice pe care le controlează prin influenţe
oculte, nu ca operatori reali economici, cu singurul scop de a acumula mulţi
bani. Astfel, banii nu mai sunt un mijloc prin care economia să funcţioneze,
ci scopul final al câtorva care blochează accesul antreprenorilor serioşi în
piaţă. Problema nu este nici măcar că unii se îmbogăţesc în mod necinstit,
ci faptul că blochează piaţa şi accesul firesc în piaţă, monopolizează obscur
şi prin pârghii, uneori chiar instituţionale sau prin legi, zone economice,
nelăsând libertate de exprimare şi dezvoltare unora care ar putea să facă
infinit mai mult prin muncă. 

Avem şi problema „caprei vecinului”, o mentalitate păguboasă, neînţe -
legând că putem fi toţi mai bogaţi în favoarea tuturor! Toată lumea vorbeşte
despre bani, dar foarte puţini înţeleg că aceştia nu au nici o valoare în sine
dacă nu-şi găsesc funcţionalitatea într-o economie veritabilă. Antreprenorii
adevăraţi investesc surplusul, beneficiile în noi activităţi; pseudo-
antreprenorii în conturi ascunse, paradisuri fiscale sau „castele în Spania“.

Atâta timp cât noi nu vom avea cu prevalenţă aceşti întreprinzători,
aceşti antreprenori, oricât de mici sau mari ar fi ei, dar care să se exprime
prin muncă şi dorinţa de a dezvolta, lucrurile nu vor merge bine în ţară din
punct de vedere economic.

Încă un aspect: economia se mai numeşte „de piaţă”. La noi, piaţa este
într-o stare de lucru complet haotică, nereglementată şi destructurată. Mai
mult: umblă vorba că suntem „o piaţă de desfacere”. Cu alte cuvinte, noi

susţinem economia altor ţări. Alţii produc, adică au materiile prime,
tehnologia, specialiştii, şcolile care produc specialişti, energia la un preţ
corect etc., de aşa manieră încât să obţină produse vandabile la preţuri care
să ofere un profit producătorilor – deseori subvenţionaţi de stat dacă fac
producţie! – iar noi suntem piaţa, consumăm! Ei cu economia, noi cu piaţa...

Ca să ai economie, trebuie să poţi produce la costuri rezonabile şi cu
un profit rezonabil, care să întâlnească cererea în piaţa unde oamenii să
vrea şi să poată oferi preţul. La noi, costurile de producţie s-au tot dus în
sus, energia beneficiază de intermediari care vând şi revând energia la
preţuri care, desigur, vin încorporate în preţurile produselor, materiile
prime sunt şi nu sunt, procurarea lor e obiect al hazardului iar piaţa este
parazitată de tot felul de produse de import sau de contrabandă poate, care
intră într-o competiţie inegală cu produsele interne. Fără o protejare a
producătorilor, antreprenorilor interni pe piaţă nu cred că economia
noastră va prinde aripi. Ba mă tem că şi cea care este se va stinge.

Să luăm exemplu un tânăr care doreşte să facă o afacere şi să intre în
supermaket să-şi expună marfa: trebuie să plătească nişte comisioane care-l
blochează de la bun început. Nemaivorbind că nimeni şi nimic nu-i oferă
vreo şansă în hăţişul birocratic şi malaxorul economiei noastre, unde trebuie
să fii atent să nu deranjezi pe cineva care a pus monopol pe o stradă, cartier,
oraş, zonă sau toată ţara, eventual. Am văzut în schimb băieţi deştepţi care
ieri au fost într-o funcţie publică, iar ulterior au devenit într-o zi, două,
antreprenori de foarte mare succes! Evident, cu oferte care nu puteau fi
refuzate şi cu o concurenţă care nu avea nicio şansă indiferent de ofertă!

Statisticile spun că 87% dintre tinerii care termină o facultate caută să
plece din ţară. Antreprenorii despre care vorbeam ar trebui să apară tocmai
din generaţiile tinere, dar acestea este exclus să poată să se avânte
urmându-şi visul într-un sistem atât de profund viciat. Această statistică ar
trebui să dea fiori reci şi coşmaruri fiecărui politician român.

Exista în anii trecuţi un slogan conform căruia dacă vrei să faci
producţie, poţi fi sigur că nu vei reuşi acest lucru în România. Ne tot
plângem că importăm totul, dar nu facem absolut nimic coerent pentru a
încuraja producţia.

Economia nu înseamnă deloc cifre, manipulări de procente,
virtuozităţi micro şi macro economice sau, mai rău, poveşti şi promisiuni
politice, ci mai ales promovarea şi stimularea cu insistenţă a unui anumit
tip de mentalitate a muncii şi reglementări serioase, legi care să creeze şi
să dezvolte o economie veritabilă, care nu se poate face decât cu
antreprenori veritabili.

Dacă nu găsim oameni competenţi, care să poată realiza aceste lucruri,
îi putem oricând aduce din afară, din ţări cu o cultură economică sănătoasă.
Întrebarea este: ne dorim acest lucru? Altfel, nu vom face decât să
continuăm să ne alimentăm iluziile şi deziluziile lamentându-ne, să
ignorăm realitatea sperând să se rezolve ceva de la sine, mimând că vrem
şi repetând la nesfârşit greşelile trecutului.

Evident, schimbarea ar însemna că majoritatea, masa amorfă care s-a
constituit în ultimii 25 de ani pe logica viciată de care pomeneam înainte şi
care deţine controlul şi privilegiile să facă un pas în spate. Aici este, de fapt,
problema! Din păcate, nu se poate şi cu una şi cu alta. Aceste două concepte
se anulează reciproc: existenţa, promovarea uneia o elimină pe cealaltă.

Iată de ce cred că `nc\ nu avem o economie veritabilă.

Interviul integral pe www.piatafinanciara.ro
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Sunteţi absolventă a Facultăţii de Comerţ
din aSE. Cu specializare pe turism, fapt care
demonstrează că v-aţi decis devreme
asupra a ceea ce vă doreaţi să faceţi în viaţă.
Ce a stat la baza acestei alegeri?

Decizia am luat-o încă din liceu. Dorinţa de
a le oferi românilor posibilitatea să îşi cunoască
ţara experimentând şi aceea de a-i ajuta să-şi
aleagă cele mai bune variante de vacanţă călă -
to rind în lumea largă au fost câteva dintre mo -
tive. Mai apoi, prin punerea bazelor propriei
agenţii de turism, compania de călătorii Exim tur,
mi-am dorit să dezvoltăm o afacere solidă, care
să fie un reper pentru mediul antreprenorial
românesc. Sunt în situaţia să fac ceea ce îmi
place la locul de muncă, de 22 de ani, în
domeniul pe care l-am studiat şi în care m-am
format ca antreprenor şi manager. A inova în
activităţile de travel este o provocare continuă,
care mă motivează şi mă împlineşte profesional. 

aţi făcut relativ devreme – în 1993 – pasul
către domeniul privat, înfiinţând Eximtur,
cea mai mare agenţie de turism cu capital
integral privat românesc. Care ar fi prin ci -
palele borne ale dezvoltării companiei?
Cum arată astăzi, în cifre şi indicatori, Eximtur?

Ne-am concentrat, încă din primii ani de
activitate, pe vacanţele românilor în ţară şi ne-am
creat imaginea de turoperator serios pentru

destinaţiile consacrate din România, în con diţiile
în care cele mai multe agenţii de turism s-au axat
pe oferte în străinătate. Oferim o diversitate de
opţiuni de vacanţă în ţara noastră şi am creat în
rândul clienţilor noştri obiceiul de a fi turişti în
România. În acelaşi timp, prin divizia incoming,
vindem vacanţe în ţara noastră şi străinilor din
Austria, Slovenia, Marea Britanie şi alte ţări.
Desigur, oferim şi vacanţe în străinătate. S-a ajuns
la o mare varietate a pache telor şi destinaţiilor
externe, mai ales datorită parteneriatelor pe care
le avem şi diversificării preferinţelor turiştilor. De
mai mulţi ani însă, turismul de afaceri este
motorul companiei şi punctul de stabilitate. 

În cifre, compania de călătorii Eximtur a
înregistrat în primele nouă luni ale anului în curs
o cifră de afaceri de 35,7 milioane de euro, în creş -
tere cu 6,5% faţă de perioada similară a anului
2014, activitatea de business travel şi organizare
de evenimente, aferentă diviziei Eximtur
Business, reprezentând 63% din valoa re. Divizia
Eximtur Business a înregistrat în primele nouă
luni ale acestui an o creştere de 15% a vânzărilor,
faţă de perioada similară a anului 2014. 

Tot timpul s-a spus despre România că este
o ţară minunată, dar că nu ne pricepem să-i
exploatăm potenţialul. Cât adevăr este în
aceste vorbe? 

Din păcate, în România, dezvoltarea
infrastructurii nu ţine pasul cu investiţiile

private realizate în turism şi eforturile de a
atrage turişti străini oferindu-le servicii
excelente de cazare, masă, divertisment nu se
regăsesc în statistici. Dacă am avea o
infrastructură feroviară modernă, şosele de
calitate şi mai multe autostrăzi, la cât de
ofertantă este România turistică, la cât de
primitoare gazde suntem, numărul turiştilor
străini ar fi cu mult mai mare decât cel de 1,9
milioane de turişti înregistraţi de INS în anul
2014! Mediul antreprenorial a evoluat şi s-a
autoeducat constant, dezvoltând direcţii şi
activităţi noi, legate inclusiv de învă ţământ, de
conservarea şi promovarea tradiţiilor de orice
fel, de turismul medical, de cel de nişă etc., dar
starea precară a infrastructurii feroviare şi mai
ales a celei rutiere constituie principala frână în
calea creşterii circulaţiei turistice. 

Ce rol ar trebui să joace turismul într-o
strategie a României pe termen lung, într-un
proiect de ţară pentru următorii 25 de ani?

Turismul ar trebui să ajungă la 6% din PIB,
nivelul de potenţial estimat de World Tourism
& Travel Council în cazul ţării noastre, faţă de
până la 2% în prezent. Ar trebui să fie, în aceste
condiţii, un pilon importat al dezvoltării Ro -
mâniei, prevăzut în strategiile guvernamentale.
Astfel, s-ar alinia cel puţin tendinţelor globale.

Interviul integral pe www.piatafinanciara.ro

Turismul ar trebui să ajungă 
la 6% din piB, faţă de până la 2%
cât este în prezent
interviu cu Lucia Nora Morariu, 
Preşedinte-Director General Eximtur

Pentru mediul antreprenorial românesc, ca şi pentru cel al Clujului, compania de călătorii Eximtur este o
reuşită. În cei 22 de ani de la înfiinţare, aşa cum ne spune Lucia Morariu, preşedinte şi fondator al agenţiei de
turism, Eximtur a reuşit să crească sănătos, să îşi diversifice serviciile oferite turiştilor şi să îşi consolideze
imaginea de companie stabilă şi puternică.
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activaţi în Baroul Cluj din 1997, dar v-aţi
ales ca profesie avocatura încă de când aţi
intrat la liceu. Care ar fi motivaţia acestei
alegeri? E alegerea potrivită? Veţi fi la fel de
optimistă şi atunci când veţi aniversa 50 de
ani de activitate?

Am ales avocatura din vocaţie, pe care am
avut norocul să o descopăr chiar foarte devreme.
Este adevărat că am avut o înclinaţie spre acest
domeniu şi datorită familiei – ambii părinţi sunt
absolvenţi de drept. Îmi amintesc cu precizie
chiar şi momentul în care am luat această decizie,
în primul trimestru al clasei a 9-a, când mă
întorse sem de la liceu cu câteva idei
preconcepute ale unui profesor. După o discuţie
cu mama mea, gândeam diametral opus. Când
am întrebat-o cum de a reuşit să mă întoarcă aşa,
mi-a spus: aceasta este frumuseţea dreptului, să
poţi să convingi pe cineva cu argumente că ai
dreptate. Am fost fasci nată. Sunt convinsă că a
fost alegerea potrivită şi nu am niciun dubiu că,
dacă n-o regret acum, după 18 ani de practică, nu
o voi regreta nici după 50. Pentru că îmi place an
de an mai mult.

Cum a evoluat cariera dumneavoastră? De
ce aţi preferat mai mult sfera economică a
avocaturii?

Parcursul meu profesional a avut o evoluţie
normală pentru cineva care nu doreşte să se

auto-limiteze. Iniţial am funcţionat ca un cabinet
individual – întotdeauna în colaborare cu
cineva. La momentul la care deja colaboram cu
mai multe persoane în mod constant, am
constituit societatea de avocatură. Experienţa
mi-a arătat că cel mai bine pot colabora cu
avocaţi preluaţi încă de la începutul carierei – în
principiu stagiarii mei. Majoritatea asociaţilor
sunt foştii mei stagiari. Şi suntem 20. 

Sfera economică m-a atras încă din
stagiatură, datorită maestrei mele, este un
domeniu complex, care de fapt îmbină multe
dintre domeniile dreptului. Avocatura de
business înseamnă mult drept civil, drept fiscal,
drept administrativ, dreptul muncii, procedura
insolvenţei şi altele. O societate se întâlneşte cu
probleme din toate domeniile şi trebuie să le
stăpâneşti bine pentru a-ţi putea ghida clienţii.

Cum arată piaţa românească a avocaturii la
ora actuală? Cum se individualizează în pei -
saj Casa de avocatură Buduşan şi asociaţii?

În prezent, piaţa avocaturii este încă în
expansiune pe segmentul de business, se
înfiinţează noi societăţi de avocatură – orientate
în special pe consultanţă acordată societăţilor.
La nivelul judeţului Cluj există câteva societăţi
puternice şi încă în creştere, care acoperă
solicitările unor clienţi mari şi foarte mari.
Societatea Buduşan şi Asociaţii este în prezent
una dintre acestea, este o echipă unită, avocaţii

completându-se reciproc – motiv pentru care, în
majoritatea cazurilor, se lucrează în echipe de 2-
3 persoane. Suntem din acest an din nou în
expansiune – prin recrutarea a 3 avocaţi stagiari,
pentru a fi în măsură să menţinem standardele
cu care ne-am obişnuit clienţii şi totodată pentru
a putea face faţă unor noi solicitări. 

Întâmplător, sau poate nu, domeniile pe
care le abordaţi au cunoscut un salt major
după 2007. Cum aţi caracteriza piaţa
insolvenţei? Cum apreciaţi forma actuală a
Legii insolvenţei?

Conform constatărilor noastre şi ale
colaboratorilor noştri practicieni în insolvenţă,
în prezent, aşa-numita „piaţă a insolvenţei“
apreciem că s-a stabilizat. Cu alte cuvinte, nu
mai sunt atât de multe insolvenţe. Fără a
generaliza, opinia noastră este că, în mare parte,
societăţile care au avut cel mai mult de suferit de
pe urma crizei au dispărut de pe piaţă, iar cele în
insolvenţă în prezent sau în iminenţă de insol -
venţă se găsesc în această situaţie din aceleaşi
motive ca şi peste tot în Uniunea Europeană –
blo caje ale încasărilor, administrare defec -
tuoasă, investiţii ce nu au confirmat.

În formă actuală, codul insolvenţei a
corectat unele deficienţe ale vechii legi. În
prezent, legea îi avantajează în mod cert pe unii
creditori – şi anume pe cei garantaţi, cum este,
până la urmă, normal şi corect.

Ne dorim să continuăm dezvoltarea
societăţii, astfel încât să devină un nume
de referinţă în zona Transilvaniei
interviu cu Luiza iuliana Buduşan, Fondator şi Coordonator Societatea Civilă
de avocaţi Buduşan şi asociaţii 

A ales avocatura din vocaţie, dar şi datorită familiei. Acum, după 18 ani de practică, poate spune că
Societatea Buduşan şi Asociaţii este o echipă unită, avocaţii completându-se reciproc, pentru a menţine
standardele cu care şi-au obişnuit clienţii. Luiza Iuliana Buduşan este avocat în Baroul Cluj – Uniunea
Naţională a Barourilor din România, iar în anul 2006 colegii din barou i-au acordat votul de încredere, fiind
aleasă să facă parte din cei 12 consilieri ai Baroului Cluj.
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Criza a pus presiune pe mulţi antreprenori. Ce schimbări aţi
constatat în comportamentul companiilor asistate? Ce factori pot fi
esenţiali pentru reuşita unei astfel de întreprinderi?

Este real, criza a pus presiune atât pe clienţii noştri, cât şi indirect pe
noi, pentru că nu am dorit să ne ascundem în spatele „obligaţiei de
diligenţă“. Mai mult ca oricând, clienţii au aşteptat de la noi rezultate, chiar
dacă acestea se obţineau prin intermediul executorului judecătoresc şi nu
depindeau în totalitate de noi. A fost – şi este încă – o perioadă extrem de
agitată, totuşi plină de provocări, în care am obţinut soluţii inedite şi în care
s-a creat practica judiciară inovatoare. Pe de altă parte, câţiva ani buni nu
am înfiinţat nicio societate nouă. Acum avem câteva solicitări de acest fel
pe lună şi acesta este un semn bun al revigorării vieţii economice.

Majoritatea clienţilor noştri s-au concentrat pe viitor, au planificat
investiţii, au folosit variantele de finanţare la dispoziţie – unii prin
fondurile europene –, marea majoritate nu doar au rezistat, ci au crescut
pe piaţă. Mă bucur să-i văd din nou în expansiune. 

Ca factori esenţiali pentru reuşita acestor societăţi aş enumera:
managementul vizionar, prudenţa în investiţii, o atenţie sporită mult –
comparativ cu perioada anterioară – faţă de clauzele contractuale,

disciplina şi, nu în ultimul rând, tendinţa de perfecţionare continuă atât la
nivel de management, cât şi al angajaţilor, inclusiv prin cursuri în
domeniile specifice de interes pentru fiecare.

Fenomenul neplăţilor sau întârzierilor la plată a cunoscut şi el o
expansiune – stau dovadă atât nivelul creditelor neperformante ale
băncilor, cât şi externalizările de creanţe către entităţi specializate.
Cum poate fi rezolvată această problemă, din punctul
dumneavoastră de vedere?

Pentru a evita aceste blocaje de plăţi – care de multe ori aduc societăţi
serioase în pragul incapacităţii de plată – este necesar un sistem în care
rău-platnicii să fie eliminaţi de pe piaţa de afaceri. Un sistem de gândire,
până la urmă, şi nu doar un sistem legislativ. La noi sunt cazuri multe, din
păcate, în care persoane cu firme în insolvenţă, cunoscute ca rău-platnice,
continuă să facă „afaceri“. Ba mai mult: îşi fac un titlu de glorie din această
atitudine. Şi chiar mai grav: sunt alţii care le admiră pentru că au reuşit să
„fenteze“ pe x sau pe y şi mai ales statul. Dacă, din contră, astfel de
persoane ar fi marginalizate din lumea de business, atât prin intermediul
legii, cât şi moralmente, am convingerea că s-ar diminua cazurile de
neplată. Nu vorbesc aici de cei care au ajuns în această situaţie pentru că
la rândul lor nu au încasat sume importante de bani. 

Nu este deloc de neglijat prevenţia cu accent în această fază pe
verificarea temeinică a partenerului de afaceri înainte de a intra într-o
relaţie cu acesta. Sunt atât de multe posibilităţi deschise publicului larg
acum, încât tind să afirm că este de-a dreptul iresponsabilitate să nu o faci. 

Ce planuri de viitor aveţi pentru Casa de avocatură Buduşan şi
asociaţii? Dar dumneavoastră personal? Veţi reveni în partea activă
a bloggerilor?

Ne dorim – şi facem paşi în această direcţie – să continuăm
dezvoltarea societăţii, astfel încât să devină un nume de referinţă în zona
Transilvaniei. Avem deja de câţiva ani un program de dezvoltare a
avocaţilor stagiari, structurat pe parcursul celor 2 ani de stagiu, astfel încât
să poată avea acces la toate domeniile dreptului în care activăm, prin
intermediul avocaţilor cu experienţă care le sunt mentori. Astfel, la finalul
stagiului, tinerilor avocaţi le va fi mult mai uşor să-şi aleagă aria de
specializare care să îi pasioneze şi pe care să o stăpânească temeinic.
Pentru că noi credem că niciun avocat nu poate fi bun în prea multe
domenii şi viitorul este al specializării. 

În ceea ce mă priveşte, având în vedere că în ultimii ani m-am
concentrat mult pe partea de management şi coordonare, îmi doresc să
revin mai activ în sala de judecată. Modul de organizare a şedinţelor în
prezent permite o mai bună gospodărire a timpului, astfel încât, la anumite
instanţe, nu se mai pierd ore lungi doar aşteptând strigarea cauzei. Iar
referitor la o prezenţă mai activă pe blog, da, îmi doresc un pic mai mult
timp pentru a putea împărtăşi gânduri şi idei şi, nu în ultimul rând, pentru
a încerca să îmbunătăţesc percepţia lumii asupra avocaţilor în general.
Contrar credinţelor generale, nu suntem rechini. Suntem, majoritatea,
oameni ca toţi ceilalţi, cu bune şi cu rele, care ne dorim ca cel puţin finalul
zilei să-l petrecem alături de familie. Cei mai norocoşi chiar reuşesc.

Interviul integral pe www.piatafinanciara.ro
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D
e altfel, atunci când s-a pus pro -

blema extinderii noastre la
nivel naţional, am ales Cluj-
Napoca, alături de Timişoara,
drept destinaţie pentru unul

dintre birourile noastre din teritoriu. Poziţio -
narea strategică bună pentru Europa de Sud-Est,
existenţa unui aeroport internaţional şi legăturile
istorice cu zona culturală germană şi maghiară
au reprezentat argumente suplimentare pentru
decizia noastră. 

Circa 100.000 de studenţi (iar numărul este
în creştere) învaţă în facultăţile clujene, oraşul
transilvănean fiind astfel unul dintre cele mai
importante centre universitare din ţară. Cât
despre avantajul multiculturalismului, la Cluj
convieţuiesc români, secui, saşi şi armeni. Pe

lângă trecutul cultural bogat, Clujul are şi o
tradiţie antreprenorială importantă. 

A doua cea mai mare bancă comercială din
România este iniţiativa unui grup de întreprin -
zători clujeni, acelaşi care a pus bazele şi unuia
dintre cele mai mari grupuri de comunicaţii din
ţară. 

Poate nu întâmplător, două dintre compa -
niile tehnologice care s-au remarcat printr-o
creştere medie anuală de trei cifre procentual a
veniturilor, în ultimii patru ani, provin din Cluj-
Napoca, potrivit celei mai recente ediţii a
Deloitte CE Technology Fast 50. Astfel de
performanţe plasează România pe locul al
doilea în regiune, după numărul de companii
dinamice prezente în clasamentul Deloitte. 

Astfel de proiecte de succes au fost posibile

la Cluj pentru că oraşul din inima Transilvaniei
întruneşte condiţiile unui cluster tehnologic în
care este încurajată inovaţia. Încă din anii 2000,
când se puneau primele cărămizi pentru
dezvoltarea parcurilor industriale, autorităţile
locale au sprijinit comunitatea de afaceri cu
interes către dezvoltarea tehnologiei şi inovaţiei.
Dincolo de succesul acestui demers, încurajarea
inovaţiei duce la o creştere a prosperităţii, a
bunăstării cetăţenilor şi a societăţii, în general.
Toate acestea sunt ingrediente menite să facili -
teze dialogul dintre mediul privat şi autorităţile
locale. 

Pentru ca acest dialog să ducă la
maximizarea efectelor benefice pe care le aduce
inovaţia, considerăm că ar fi potrivită crearea
unui grup de lucru activ care să acorde

Cluj – 
oraşul tehnologiei

De Mircea alex Dascălu, German Desk Leader Deloitte

Dacă fiecare oraş al României ar trebui reprezentat simbolic printr-o industrie, Cluj-Napoca ar putea primi
(re)numele de oraş al tehnologiei. Numărul mare de specialişti şi de studenţi, spiritul antreprenorial local şi
infrastructura în dezvoltare justifică pe deplin această alegere.
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consultanţă strategică autorităţilor locale, după principiul de funcţionare
al unui CTO (Chief Technology Officer) în cadrul unei corporaţii. Mai
concret, această entitate, formată din consultanţi provenind din rândul
companiilor de consultanţă, specialişti IT, avocaţi şi antre prenori, ar urma
să funcţioneze ca un catalizator al colaborării dintre mediul privat şi admi -
nistraţie.

Mai mult decât atât, autorităţile ar putea aloca acestui CTO informal
rolul implementării unei agende tehnologice, promovând idei noi şi
încurajând o coordonare concentrată pentru a ajuta regiunea Nord-Vest
(care are în centru Clujul) să îşi atingă ţelurile de dezvoltare regională –
acestea merg de la crearea de noi locuri de muncă până la reducerea
costurilor cu sistemul de sănătate. 

Dacă este să facem apel la teorie, economia fiecărei ţări este alcătuită
din trei tipuri de industrii (primară, secundară şi terţiară), clasificare care
ţine cont, evident, de nivelul de valoare adăugată al fiecăreia dintre ele.
Industria primară (agricultura, de exemplu) exploatează direct resursele
naturale, industria secundară procesează resursele (industria producătoare,
de exemplu), iar industria terţiară este axată pe crearea de servicii pentru
activitatea de producţie şi pentru consum. Credem că unul dintre
obiectivele Clujului ca, de altfel, ale întregii regiuni Nord-Vest ar trebui să
fie concentrarea pe dezvoltarea industriilor secundare şi terţiare, ambele
generând o importantă valoare adăugată.

De altfel, profilul investitorilor străini prezenţi la Cluj corespunde, în
mare, acestui obiectiv. Multinaţionale importante au investit aici în
domenii precum producţia de echipa mente auto – Emerson (SUA) şi
Bosch (Germania), industria pharma – Ranbaxy Terapia (India), producţia
de echipamente electrocasnice – DeLonghi (Italia), cercetare şi dezvoltare
– Siemens (Germania). Totodată, retailerul maghiar de carburanţi Mol
Romania Petroleum Products are sediul central la Cluj, fiind cel mai mare
investitor străin din zona Nord-Vest, după cifra de afaceri. 

Totodată, judeţele Cluj, Sălaj, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa
Năsăud (zona de dezvoltare Nord-Vest) au atras
5,6% din investiţiile străine directe al căror sold
totaliza 60 de miliarde de euro la sfârşitul lui
2014, conform statisticilor BNR. Dacă adăugăm
şi judeţele din zona de Centru (Alba, Sibiu,
Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş), ponderea
investiţiilor de dincolo de Carpaţi ajunge la
15,3% din total. 

În ultimul deceniu, chiar dacă şi-a atins doar
parţial obiectivul de a deveni un Silicon Valley al
României, Clujul s-a transformat radical. Potrivit unui studiu Bloomberg
Philanthropies, citat de Business Insider, PIB-ul per capita a crescut în
medie cu 4,1% pe an în intervalul 2003-2013, Clujul înregistrând astfel
una dintre cele mai spectaculoase dinamici ale tuturor oraşelor din Europa.
În cifre absolute, PIB-ul pe cap de locuitor se ridică la 5.800 de euro,
potrivit studiului publicat în martie 2015. 

Nu în ultimul rând, rolul unui CTO informal, un veritabil facilitator al
relaţiei dintre mediul de afaceri şi autorităţi ar fi şi acela de a atrage la Cluj-
Napoca fonduri de investiţii de tip Venture Capital, acele entităţi care
amplifică dezvoltarea antreprenoriatului local şi care au reprezentat cheia
succesului Silicon Valley. Chiar dacă sunt fonduri cu un apetit pentru risc
foarte ridicat, fondurile de Venture Capital au nevoie de o înţelegere cât
mai exactă cu putinţă a mediului în care urmează să activeze. 

De altfel, România are suficiente capete de pod în Statele Unite –
antreprenori români de succes care pot reprezenta un punct de plecare
pentru activitatea viitorului grup de lucru, numit simbolic CTO pentru
continuarea dezvoltării tehnologice a Clujului şi trecerea ̀ ntr-o altă etapă.
Să nu uităm că o bună parte dintre antreprenorii români care au scris
poveşti de succes în America provin din capitala Transilvaniei. Iar lupta
pentru a atrage aceste energii de peste Ocean nu este deloc uşoară în
condiţiile în care Europa, în ansamblu, atrage doar o foarte mică parte din
fondurile de Venture Capital alocate la nivel global. 

În esenţă, facilitarea relaţionării dintre mediul antreprenorial local şi
autorităţile locale, precum şi deschiderea Clujului către marele capital de
peste Ocean sunt o expresie a motoului care ne ghidează activitatea de zi
cu zi: „Think global. Act local.”

„Facilitarea relaţionării dintre mediul antreprenorial local
şi autorităţile locale, precum şi deschiderea 
Clujului către marele capital de peste Ocean sunt o
expresie a motoului care ne ghidează activitatea de zi cu zi:
«Think global. Act local».“



Înfiinţată în anul 1996, Transcarpatica SA Cluj-Napoca este o societate comercială pe acţiuni cu capital privat integral
românesc. 

Proiectăm, dezvoltăm şi oferim servicii integrate în domeniul confecţiilor metalice. Şi o facem la cel mai înalt nivel. Veniţi
la noi cu o idee, un desen, iar noi transpunem ideea, desenul, într-un produs finit (de la importarea materiei prime, la
prelucrări şi în final la vopsire sau zincare) creat în deplină conformitate cu acestea. 

Avem toate resursele necesare şi linii tehnologice de ultimă generaţie care scutesc timp, bani şi produc maximum de
calitate cu minimum de efort. Deţinem o maşină de debitare laser de ultimă generaţie, cu capacitate de tăiere pentru tabla
de oţel este de 20 mm, pentru tabla de inox este de 15 mm şi tabla aluminiu este de 8 mm. Dimensiunea mesei de tăiere a
acestei maşini îi oferă o exclusivitate la nivel naţional. Laţimea maxima a mesei de taiere laser este de 2500 mm si lungimea
maxima este de 8000 mm.

Avem oamenii potriviţi, în care investim permanent. Toate acestea fac din Transcarpatica S.A. mai mult decât o companie
> un partener de încredere şi de success, un partener pe măsura Dumneavoastră.

Echipamentele de specialitate, optimizarea stocurilor de materiale şi produsele finite, ne oferă posibilitatea de a satisface
şi cele mai exigente cerinţe. Începând cu partea de proiectare, prelucrarea metalului şi până la realizarea produsului finit,
urmărim cu atenţie fiecare etapă, la standardele managementului de calitate cerute de normele europene.  Suntem acreditaţi
pentru producţia de cutii electrice, cutii de gaz şi agrementaţi AFER.
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