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Marea \ntrebare: cåt de tare
love[te pandemia \n economia
Romåniei \n punctul
culminant - al doilea trimestru
l Anali[tii economici: Suntem mai optimi[ti
fa]` de acum dou`-trei luni, dar revenirea
economic` va fi de durat` [i depinde de
evolu]ia situa]iei medicale.

R~ZVAN BOTEA

S~PT~MÅNA aceasta Institutul Na]ional de Statistic`
public` datele „semnal“ legate de evolu]ia economiei \n al
doilea trimestru al acestui an, considerat de economi[ti cel
mai negru pentru economie. Anali[tii economici consulta]i
de ZF sunt de p`rere c` noile date ofer` perspective mai
optimiste pentru economia romåneasc` \n al doilea trimestru,
\ns` evolu]ia situa]iei medicale ridic` semne de \ntrebare.

„Vom vedea o sc`dere substan]ial` de PIB \n al doilea
trimestru. Personal a[ spune c` \ntre 15 [i 20% \n termeni
anualiza]i. O sc`dere sub 10% ar fi ceva pozitiv din punctul
meu de vedere. Se vede o recuperare pe consum“, a
declarat pentru ZF Adrian Cod\rla[u, pre[edintele CFA
Romånia, asocia]ia anali[tilor financiari.
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Top zece companii din auto – produc]ie
[i vånz`ri -, afaceri de 50 mld. lei \n 2019
l Produc]ia de ma[ini a \ncetinit ritmul \nc` de anul trecut
l Dintre importatori, 7 din 8 au avut afaceri \n cre[tere.

BOGDAN ALECU

PRODUC}IA de ma[ini a \nce ti -
nit ritmul \nc` de anul trecut, atåt
Dacia, cåt [i Ford \nregistrånd o
sc` dere u[oar` a cifrei de afaceri \n
2019, \n timp ce dintre cei activi \n
zo na de vånz`ri, doar dealerul
}iriac Auto a cunoscut o con trac -
]ie a businessului, potrivit cal cu le -
lor ZF pe baza datelor Ministe ru -
lui de Finan]e. 

Cea mai mare cre[tere din top
10 a fost \nregistrat` de Toyota, \n
con di]iile \n care cererea pentru
ma [ini hibride a crescut \n 2019.
Busi nessul importatorului m`r -
cilor Toyota [i Lexus a crescut \n
2019 cu 27% la 1,6 miliarde de lei. 

Al doilea cel mai mare salt a
fost \nregistrat de Trust Motors,
ultimul business antreprenorial din
importuri pe pia]a local`. 
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APLICA}IILE CHINEZE{TI TIKTOK {I WECHAT, CARE
{I-AU CREAT RE}ELE IMENSE DE UTILIZATORI |N
TOAT~ LUMEA, AU DEVENIT LINIA |NTÅI A FRONTULUI
|N R~ZBOIUL RECE DINTRE SUA {I CHINA Pagina 10

Magazinul Louis Vuitton de la Bucure[ti
a avut rezultate record \n 2019, dup` un
avans de peste 20% al afacerilor [i al
profitului net. Astfel, businessul a ajuns
la 41,5 mil. lei, iar profitul a s`rit de 11
mil. lei. Marja net` de profit a dep`[it
25%, iar anul trecut a devenit pentru
brandul francez cel mai bun din punct
de vedere financiar pe pia]a local`. An
de an cu excep]ia lui 2012 unitatea a
reu[it s` \[i majoreze businessul.
Totu[i, 2020, un an marcat de pandemia
de Covid-19, ar putea reprezenta un test
pentru pia]a de lux local` dat fiind c`
orice criz` las` urme importante \n acest

segment. La criza anterioar`, \n timp ce
alte branduri de lux ie[eau definitiv sau
temporar de pe pia]a local` \n 2009-
2010 [i chiar \n anii ce au urmat, Louis
Vuitton a fost una dintre pu]inele
constante din industria de profil. 
Louis Vuitton a intrat pe pia]a local` \n
iunie 2008, magazinul de 130 mp fiind
deschis \n galeria hotelului de cinci stele
JW Marriott \n urma unei investi]ii care
a dep`[it un milion de euro. Acesta are
\n portofoliu gen]i, pantofi [i accesorii,
aceasta fiind oferta \nc` de la \nceput.
Cristina Ro[ca 
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l Fiecare dintre cei 11 salaria]i ai companiei au
våndut gen]i [i curele de 3,7 mil. lei.

Singurul magazin Louis Vuitton din
Bucure[ti a ajuns la afaceri de 41 mil.
lei [i o marj` de profit de peste 25%

Antreprenori locali

Familia Dumitru din
Constan]a face 75 mil. lei cu
o re]ea de 11 magazine de
materiale de construc]ii

ALINA-ELENA VASILIU

MAX SRL, o companie din Murfatlar, jude]ul Constan]a,
vrea s`-[i extind` re]eaua de magazine cu materiale de
construc]ii cu care a ajuns anul trecut la o cifr` de afaceri
de peste 75 de milioane de lei. Re]eaua num`r` \n prezent
11 spa ]ii de desfacere. „Primul semestru din 2020, \n ciuda
pan demiei [i a re stric ]iilor, a fost unul peste a[tept`rile
noastre, avånd o cre[ tere de aproximativ 30-35% fa]` de
semestrul 1 din 2019, direc]ia consumatorului final fiind,
\n acest an, c`tre reno va rea [i redecorarea locuin]ei,
deoarece nu a mai putut cheltui banii \n concedii sau \n
alte domenii - shop ping, HoReCa“, spune C`t`lin
Dumitru, unul dintre ac]ionarii Max SRL. 

Max SRL a realizat \n 2019 un profit \n valoare de 
4,2 mil. lei [i a avut un num`r mediu de 240 de angaja]i.
„Pentru restul anului 2020, inten]ion`m s` ne consolid`m
pozi]ia \n pia]a materialelor de construc]ii, avånd \n
derulare mai multe proiecte interne \n acest sens, printre
care un nou depozit logistic \n Murfatlar, dar [i un
magazin modern \n aceea[i localitate“.

Printre produc`torii ale c`ror materiale le distribuie
Max SRL figureaz` nume precum CRH, Fabryo
Corproation, Celco, Saint-Gobain Construc tion Products,
AdePlast, KAI Ceramics, Ceresit [i Tondach. 
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„Am crescut cu 30-35% \n primul semestru
din 2020. Consumatorul este interesat de
renovarea locuin]ei, deoarece nu a mai
putut cheltui banii \n concedii.“

LIVIU POPESCU

D
in 15 iulie 2020 [i pån`
pe 7 august 2020 Minis -
te rul Finan]elor a vån -
dut titluri de stat Fidelis
c`tre popula]ie prin in -

termediul mecanismelor pie]ei de ca -
pital, iar potrivit datelor agregate de
Ziarul Financiar pe parcursul celor trei
s`p t` måni de desf`[urare a ofertei sub -
scrierile s-au ridicat la 2 miliarde de lei.

„|n sfår[it avem ce produse s` ofe rim
cli en]ilor \n vreme de volatilitate. Mi nis -
te rul Finan]elor ar trebui s` vin` mai des
cu titluri de stat pe burs` [i cred c` cele
Fidelis (care urmeaz` s` fie lis tate la Bur -
sa de la Bucure[ti – n.red.) vor fi \n top
zece lichiditate“, spune Drago[ Me sa ro[,
director de tranzac]ionare al Goldring.

Potrivit informa]iilor ob]inute \n
ex clu sivitate de ZF, \n sistemul de tran -

zac ]io nare al brokerilor a fost \nre -
gistrat vineri un ordin de subscriere de
400 mil. lei pe emisiunea de titluri de

stat \n lei cu scaden]a pe patru ani, cea
care are o dobånd` de 4,5% pe an.

Mai mul]i brokeri chestiona]i de
ZF spun c` sunt [anse foarte mici ca
or di nul s` fie o eroare generat` de

sistem [i c` cel mai probabil sub -
scrierea este re al`. Sub scri erile sunt
irevocabile. 

De altfel infor ma ]iile ob]inute de
Ziarul Financiar ara t` ordine indivi dua -
le de sub scriere de 25 mil. lei, 20 mil. lei,
10 mil. lei, ceea ce ara t` un grad ridicat
de interes pentru Fidelis.

Spre compara]ie, la precedenta
astfel de opera]iune a Ministerului Fi -
nan ]elor, din 2016, subscrierile au fost
de 735 milioane de lei.

„Cele trei emisiuni de titluri de stat
(dou` \n lei [i una \n euro – n.red.) au
fost cele mai bune lucruri care s-au
\ntåm plat anul acesta din partea sta -
tului romån pentru pia]a de capital.
Chiar m` bucur c` avem aceste sub -
scrieri, sunt peste estim`rile mele“, spu -
ne R`zvan Ra], director general ad -
junct al BRK Financial Group, la emi -
siunea ZF Deschiderea de Ast`zi.

Potrivit datelor agregate de ZF,
pån` la jum`tatea [edin]ei de tranzac -
]io nare din 5 august, \mprumuturile
acor date de romåni Ministerului
Finan]elor dep`[iser` 1 mld. lei, ceea ce
\nseamn` c` pe finalul zilei de miercuri,
joi [i vineri subscrierile s-au dublat \n
valoare.

„Cånd a început perioada de sub -
scriere eram oarecum cu inima stråns`,
nu [tiam care vor fi subscrierile, dar
acum pot s` spun c` r`suflu u[urat ca [i
participant în pia]`. S-a demonstrat c`
statul poate s` g`seasc` resurse [i pe
pia ]a de capital romåneasc`“, spune
Lucian Isac, director general al
Estinvest.

Din aceast` sum` subscris` de 
2 miliarde de lei, aproximativ 566 de
milioane de lei sunt subscrierile afe -
rente emisiunii de obliga]iuni în lei cu
scaden]a pe doi ani, cea pentru care
statul romån pl`te[te o dobånd` de
4% pe an. 

Pentru titlurile de stat pe patru ani,
[i care au o dobånda fix` de 4,5% pe an,
subscrierile sunt de 657 mil. lei, potrivit
datelor agregate de ZF.
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l 562 mil. lei pe 2 ani la 4% pe an dobånd` l 662 milioane de lei pe 4 ani la 4,5% pe an dobånd` 
l 815 mil. lei (168 milioane de euro) în tran[a în euro la 2% pe an dobånd` pe 5 ani l „|n sfår[it avem ce
produse s` oferim clien]ilor \n vreme de volatilitate.“

Finan]e personale

|n plin` pandemie, romånii au \mprumutat
statul cu 2 mld. lei la dobånzi [i de 4,5% pe an.
Un singur romån a venit cu 400 mil. lei

Familia Panaete din
Buz`u a investit
peste 300.000 de
euro \n ferma Dealul
Sofiei [i a \nceput s`
vånd` produc]ia
online. |n prima lun`,
site-ul a adus venituri
de 5.000 de euro

ZF [i Banca Transilvania au lansat proiectul 
Afaceri de la zero, o platform` dedicat` micilor
antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane
de locuri de munc`. Pagina 6

PUBLICITATE

Revista Business MAGAZIN apare \n fiecare LUNI [i cost` 15 lei

CUM S-A SCHIMBAT ACTIVITATEA DE RECRUTARE
|N PLIN~ PANDEMIE:

PENTRU O OFERT~ DE JOB APLIC~, |N
MEDIE, CU 20-40% MAI MUL}I CANDIDA}I
DECÅT |NAINTE DE PANDEMIE Pagina 2

ELIZA YOKINA, SENIOR PARTNER CUMULUS:

|N PERIOADA ASTA INVESTI}IILE NU
S-AU OPRIT, LUCR~M LA DOU~
HOTELURI DE BRAND INTERNA}IONAL
CU PESTE 200 DE CAMERE Pagina 7

CUM A SCHIMBAT
PANDEMIA
PLANURILE
TINERILOR MANAGERI
DE TOP DIN ROMÅNIA
Citi]i \n revista Business MAGAZIN

Topul companiilor de pe
pia]a auto local`
Poz. Companie (grup)          CA 2019   Evolu]ie
                                                 (mil. lei)    2019 vs. 
                                                                   2018

1.   Automobile Dacia       24.671   -0,2%

2.   Ford Romånia              10.306   -2,3%
3.   Renault Commercial      4.473     9,4%

        Roumanie

4.   Porsche Romånia           3.632  15,0%
5.   Mercedes-Benz               2.491     6,6%

        Romånia

6.   Toyota Romånia             1.608  27,3%

7.   }iriac Auto                       1.319   -5,8%
8.   BMW Group                        888  19,2%

        Romånia

9.   Automobile Bavaria           733  13,5%

10.   Trust Motors                        603  20,5% SU
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Cea mai mare parte a subscrierilor, \n euro
Structura subscrierilor titlurilor de stat Fidelis din vara anului 2020
Simbol        Scaden]`       Moned`        Dobånd`          Subscrieri          Total 
                                                                                         (mil. lei/euro)     (mil. lei)

R2208A           2 ani              RON               4,0%            562 mil. lei          562
R2408A           4 ani              RON               4,5%            662 mil. lei          662
R2508AE         5 ani               EUR               2,0%          168 mil. euro        815
Total                n/an                n/a                  n/a                     n/a                2.039

SURSA: calcule ZF pe baza datelor din platformele brokerilor, 
curs leu-euro din 7 august 2020, adic` 4,83 lei pentru 1 euro

n        Care sunt cele mai recente tendin]e ale pie]ei construc]iilor, cum poate
deveni aceasta un pilon pentru relansarea economiei? Urm`ri]i ZF Live
luni, 10 august 2020, ora 12,00 cu BOGDAN FUNIERU, managing director
la Neomar Consulting, firma de cercet`ri de pia]`.

n        Care sunt rezultatele emisiunii de titluri de stat Fidelis care vor fi 
cotate la Bursa de Valori? Urm`ri]i ZF Live luni, 10 august 2020, 
ora 12,30 cu LUCIAN ISAC, director general al casei de brokeraj
Estinvest

Moderator: Sorin Påslaru, redactorul-[ef al ZF
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RAMONA CORNEA

P
ia]a muncii local  ̀ se transform`
sub presiunea pandemiei de
COVID-19. Dac  ̀ \nainte de pan -
demie pia]a muncii din Ro månia
era condus` de can di dat, acum

cererea de joburi a dep`[it oferta, iar
angajatorii sunt acum \n pozi]ie domi nant .̀ 

„Faptul c  ̀cererea de job-uri este mai mare
decåt oferta a determinat ca pia]a muncii s  ̀se
transforme [i s  ̀devin  ̀una \n care angajatorii
au un cuvånt mai greu de spus, determinandu-i
pe candida]i s  ̀ fie mai flexibili [i dispu[i la
negociere”, a spus pentru ZFMiruna B`lteanu,
360 Recruitment Team Lead \n cadrul firmei
de recrutare [i \nchi riere de for]  ̀de munc  ̀\n
regim temporar APT Resources & Services,
parte a Pro human Grup. 

Ea spune c ,̀ num`rul candida]ilor care
aplic  ̀acum la un job a crescut cu circa 20% -
30% fa]  ̀de perioada de dinainte de pandemie,
\n func]ie de jobul oferit. |n ceea ce prive[te
oportunit`]ile cu care a venit pandemia pentru
angajatorii de pe pia]a local ,̀ Miruna B`lteanu
crede c  ̀este vorba de sc`derea fluctua]iei de
personal [i de cre[terea productivit`]ii
angaja]ilor. 

„Pe lång  ̀ un pipeline considerabil mai
mare, datorat de reducerea de oferte de munc`
[i de \ntoarcerea unui num`r mare de romåni
din str`in`tate, cel mai des \ntålnit feedback
venit din partea angajatorilor a fost c`
productivitatea angaja]ilor a crescut, iar
fluctua]ia de personal a sc`zut. Mul]i angajatori
cu activitate de birou au oportu nitatea de a
regåndi dimensionarea spa]iului de lucru, \n
condi]iile \n care majoritatea angajatiilor
lucreaz  ̀de acas  ̀sau vin la birou \n propor]ie
de 50%, \n mod alternativ.”

|n pandemie, recrutarea de muncitori
califica]i/necalifica]i, ceea ce \n pia]` este
cunoscut  ̀drept for]  ̀de munc  ̀blue-collar, a
fost foarte afectat  ̀pån  ̀ la estompare. Acum
pia]a \ncepe s  ̀\[i revin  ̀u[or. 

„Pia]a \ncepe s  ̀\[i revin  ̀u[or, avem deja
solicit`ri din zona de produc]ie [i de logistic ,̀
dar, procesul de recutare este \ngreunat din
cauza m`surilor de siguran]` [i distan]are
social  ̀care trebuie respectate \n campaniile de
teren. Angajatorii din IT [i telecom, sunt \n

continuare \n c`utare activ  ̀de for]  ̀de munc`
[i \[i doresc s  ̀fie vizibili [i s  ̀atrag  ̀candida]i.
Cu pa[i mici, mai multe industrii \ncep s  ̀dea
semne de revigorare, doar c` volumul de
recrutare este mult sc`zut fa]  ̀ de perioada
anterioar` pandemiei“, explic` Miruna
B`lteanu. 

O cerere mare \n pia]  ̀se \nregistreaz  ̀pen -
 tru speciali[tii din domeniul finan -
ciar/contabilitate, telecom, cåt [i a candida ]ilor
cu experien]  ̀ \n domeniul digital, afirm  ̀ ea.

Cre[terea num`rului de candida]i pentru un
job este evident  ̀[i \n recrutarea de executivi. 

„Pentru o ofert  ̀de job aplic ,̀ \n medie, cu
40% mai mul]i candida]i decåt \nainte de
pandemie. Exist  ̀[i roluri ni[ate unde \nc  ̀este
foarte greu s  ̀g`se[ti candida]ii potrivi]i, fie c`
este o lips  ̀de speciali[ti, fie c  ̀cei interesa]i de
o schimbare sunt pu]ini“, afirm  ̀Sorina Faier,
managing partner \n cadrul companiei de
executive search Elite Searchers.

Mai multe detalii pe www.zfcorporate.ro

Studiu: Num`rul CV-urilor depuse de candida]i \n iulie
este cu 38% mai mare fa]` de aceea[i perioad` din 2019
l „Angaja]ii din IT au fost printre cei mai activi \n c`utarea unui nou job, cu un volum
de peste 20.000 de c`ut`ri, dublu fa]` de media lunilor anterioare.“

RAMONA CORNEA

NUM~RUL CV-urilor depuse de candi -
da]ii romåni pentru joburi noi \n luna iulie a
fost cu 38% mai mare fa]` de aceea[i
perioad` a anului trecut [i cu peste 20% mai
mare fa]` de luna iunie a acestui an, conform
unui studiu realizat de platforma de recru -
tare online BestJobs. 

„Schimb`rile ultimelor luni au pus o
amprent` puternic` pe pia]a muncii,
interesul angaja]ilor \n ceea ce prive[te
c`utarea unui loc de munc` a crescut de la
o lun` la alta, inclusiv \n råndul
speciali[tilor care au fost pån` acum mai
pu]in activi \n c`utarea unui nou loc de
munc`. Astfel, \n luna iulie, angaja]ii din
domeniul IT au fost printre cei mai activi \n
c`utarea unui nou job, cu un volum de
peste 20.000 de c`ut`ri, dublu fa]` de media
lunilor anterioare. Contabilii [i inginerii au
fost [i ei foarte activi \n c`utarea unui loc de
munc` \n luna iulie, cu un volum total de
peste 50.000 de c`ut`ri”, transmite
BestJobs. 

Ofertele pentru joburi la distan]` au
continuat s` fie la mare c`utare [i dup`
ie[irea din starea de urgen]`. Astfel, pe

parcursul ultimelor trei luni au fost \nre -
gistrate, \n medie, lunar, peste 20.000 de
c`ut`ri pentru astfel de joburi, \n timp ce
domeniul poate cel mai solicitant \n con -
textul actualei crize (medical & pharma) a
\nre gistat o sc`dere de pån` la 25% a in -
teresului candida]ilor pentru joburile din
acest domeniu \n luna iulie, comparativ cu
luna anterioar`. 

Printre companiile care au atras cei mai
mul]i candida]i luna trecut` se num`r`: Takko
Fashion (3.576 candida]i), Enel (3.335
candida]i), Adidas Romania (3.315 can dida]i),
H&M (2.634 candida]i), Deich mann (2.611
candida]i), First Bank (2.243 can  dida]i),
Elefant.ro (2.055 candida]i), Re gina Maria
(1.976 candida]i), Vodafone (1.942 candida]i)
[i BSB Fashion (1.906 candida]i).

Cum s-a schimbat activitatea de recrutare \n plin` pandemie:

Exper]ii \n resurse umane: Pentru o ofert`
de job aplic`, \n medie, cu 20-40% mai
mul]i candida]i decåt \nainte de pandemie
l „Faptul c` cererea de joburi este mai mare decåt oferta a determinat ca pia]a muncii s` se
transforme [i s` devin` una \n care angajatorii au un cuvånt mai greu de spus“

l „|n primul semestru am
avut o cre[tere de 10%.
Sper`m s` se p`streze acest
trend [i \n urm`toarele luni
pentru c` se vede 
o revigorare \n toat` pia]a 
de construc]ii”

ALEXANDRA CEP~REANU

ANDREI POPA, director comercial Etex
Building Performance – Siniat, parte a
grupului belgian Etex, cu afaceri de peste
230 mil. lei (48 mil. euro) \n 2019, spune c`
pandemia de COVID-19 a afectat
activitatea din trimestrul doi, \ns`, \ncepånd
cu luna iulie pia]a de profil a \nceput s` \[i
revin`, iar trendul pozitiv a revenit.

„Am avut un start bun la \nceput de an,
\n schimb, trimestrul II ne-a afectat pe to]i [i
am v`zut un u[or recul \ncepånd cu luna
aprilie. Dar lucrurile au luat o turnur`
pozitiv`, iar luna iulie a fost destul de bun`.
Sper`m s` se p`streze acest trend [i \n
urm`toarele luni pentru c` pia]a de
contruc]ii din Romånia are poten]ial mare
de cre[tere”, a spus Andrei Popa \n cadrul
emisiunii de business ZF Live.

El afirm` c` segmentul care a continuat
pe un trend bun \n pofida pandemiei este
cel de retail, deoarece oamenii au fost
„obliga]i“s` stea acas`, motiv pentru care
au \nceput s` investeasc` \n propriile
locuin]e.

Mai multe detalii pe
www.zfcorporate.ro

ZF Live. Andrei Popa,
director comercial Etex
Building Performance

„Pandemia a afectat
activitatea \n T2, dar
din iulie trendul pozitiv
a revenit. Construc]iile
au poten]ial mare \n
Romånia“
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Miruna B`lteanu
360 Recruitment Team Lead

Pia]a muncii se transform` [i
devine una \n care angajatorii
au un cuvånt mai greu de spus.

Sorina Faier
managing partner la Elite Searchers

Exist` [i roluri de ni[` unde \nc`
este foarte greu s` g`se[ti
candida]ii potrivi]i.

Raluca Pene[
HR manager al Smartree

Exist` cerere de for]` de
munc` necalificat` pentru
depozite sau [antiere

Noua edi]ie a clasamentului Financial Times
care listeaz` programele MBA cu norm`
\ntreag` de la [colile de afaceri din \ntreaga
lume, vine cu schimb`ri semnificative \n vårful
clasamentului \n anul 2020. Astfel, Harvard
Business School revine pe primul loc, dep`[ind
Stanford Graduate School of Business, care a
ocupat prima pozi]ie \n 2018 [i 2019. 
Stanford se afl` acum pe pozi]ia num`rul trei,
iar Universitatea din Pennsylvania din
Wharton School ocup` locul doi. Insead
Business School din Fran]a, care a ocupat
primul loc \n top \n 2016 [i 2017, este acum
pe locul al patrulea. CEIBS Business School
din China se men]ine constant pe pozi]ia
num`rul cinci, iar MIT Sloan School of
Management a evoluat cu dou` locuri [i a
urcat pe locul [ase \n clasament, urmat` de
London Business School, care coboråt cu o
pozi]ie. 
|n ceea ce prive[te num`rul total de [coli de
afaceri pe ]`ri, SUA domin` clasamentul, cu 51
de [coli reprezentate. China [i Marea Britanie
sunt pe locul al doilea, ambele cu nou` [coli
de afaceri, urmate de Fran]a cu cinci [coli [i
India, cu patru. Australia, Canada, Germania,
Singapore [i Spania au toate cåte trei [coli de
afaceri \n clasamentul FT. 
|n ceea ce prive[te salariile oferite la trei ani
de la absolvire, Harvard Business School nu
este liderul clasamentului, oferind un salariu
de circa 17.500 dolari pe lun`, pe cånd cel
mai mare salariu din top este de peste 18.500

dolari pe lun` [i este oferit de Stanford
Graduate School of Business. 
Dup` cum arat` clasamentul din acest an,
MBA este acum o calificare cu adev`rat
global`, [colile din \ntreaga lume fiind clasate
printre cele mai bune pentru cursurile lor. Cu
toate acestea, cererea global` pentru acest`
calificare a sc`zut pentru al doilea an
consecutiv, conform analizei Financial Times. 
|n realizarea clasamentului, Financial Times

analizeaz` o serie de factori precum salariul
post-MBA la trei ani dup` absolvire, cre[terea
salariilor [i mobilitatea interna]ional`. Datele
provin din trei ani, adic` pentru clasamentul
2020 a fost studiat` genera]ia anului 2016.
Un num`r de 150 de [coli au luat parte la
Clasamentul Global MBA 2020, iar toate
[colile participante trebuie s` aib` o
acreditare de la AACSB sau EQUIS.
Ramona Cornea

Financial Times. Topul celor mai bune
programe de MBA \n 2020
l Harvard Business School se \ntoarce pe primul loc \n topul celor mai bune programe de MBA
din lume, dup` ce a fost dep`[it pentru doi ani la rånd de Stanford Graduate School of Business.

Harvard Business School a revenit pe prima pozi]ie
Topul celor mai bune programe de MBA din lume \n 2020

Poz.     Poz.           {coal` de afaceri/program                                                        }ara                                Salariul mediu   
2020    2019                                                                                                                                                          al absolven]ilor
                                                                                                                                                                              la trei ani de la
                                                                                                                                                                        absolvire (dolari/lun`)
1        2        Harvard Business School                                   SUA                                     17.509
2        4        University of Pennsylvania: Wharton              SUA                                     17.628
3        1        Stanford Graduate School of Business           SUA                                     18.552
4        3        Insead                                                                  Fran]a/Singapore              15.106
5        5        Ceibs                                                                     China                                  15.425
6        8        MIT: Sloan                                                           SUA                                     16.431
7        6        London Business School                                    SUA                                     14.291
8        9        Columbia Business School                                SUA                                     16.853
9      19        HEC Paris                                                             Fran]a                                 13.710
10      7        University of Chicago: Booth                           SUA                                     15.973

SURSA: Financial Times

ANDREI POPA, director comercial Etex
Building Performance – Siniat: Va fi
complicat s` continui s` investe[ti \n ora[ele
mari din mai multe motive: lips` de
infrastructur`, lips` de oameni, costuri mari.
Cred c` trebuie s` ne uit`m pu]in la cum
vrem s` dezvolt`m Romånia.

Schimb`rile ultimelor luni au pus o amprent` puternic` pe pia]a muncii, interesul angaja]ilor
\n ceea ce prive[te c`utarea unui loc de munc` a crescut de la o lun` la alta
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R~ZVAN BOTEA 

S`pt`måna aceasta Institutul 
Na]ional de Statistic` public` da -
tele „semnal“ legate de evo lu]ia 
economiei \n al doilea tri mes tru 
al acestui an, considerat de 

economi[ti cel mai negru pentru eco no mie. 
Marea \ntrebare este cu cåt se va contracta 
economia romåneasc`, \n condi ]iile \n care 
lockdown-ul din cauza pan de miei a durat 
jum`tate de trimestru, \ns` consu mul s-a 
]inut pe picioare, iar cons truc]iile au 
continuat avansul din ultimul an [i jum`tate. 

Anali[tii economici consulta]i de ZF 
sunt de p`rere c` noile date ofer` 
perspective mai optimiste pentru economia 
romåneasc` \n al doilea trimestru, \ns` 
evolu]ia situa]iei medicale ridic` semne de 
\ntrebare privind evolu]ia PIB-ului \n a 
doua jum`tate a anului. 

„Vom vedea o sc`dere substan]ial` de 
PIB \n al doilea trimestru. Personal a[ 
spune c` \ntre 15 [i 20% \n termeni 
anualiza]i. O sc`dere sub 10% ar fi ceva 
pozitiv din punctul meu de vedere. Se vede 
o recuperare pe consum, \ns` mai vedem o 
accentuare a crizei medicale. P`rerea mea 
este c` dac` nu va fi oprit` cumva vom avea 
impact eocnomic“, a declarat pentru ZF 

Adrian Cod\rla[u, pre[edintele CFA 
Romånia, asocia]ia anali[tilor financiari. 

Economistul Aurelian Dochia este de 
p`rere c` economia Romåniei va sc`dea \n 
2020 cu circa 5-6%, \n lumina noilor date. 
El spune c` scenariile evolu]iei economice 
sunt mai optimiste fa]` de acum 2-3 luni. 
Guvernul mizeaz` pe o contrac]ie a PIB-
ului romånesc de 2,9%. 

„Eu personal fa]` de a[tept`rile pe care 
le aveam acum 2-3 luni \ncep s` cred c` 
lucrurile stau mai bine fa]`. 
Evident c` nu cred \n 
prognoza guvernului 
de 2,9%, dar nici 
8%. S-ar putea ca [i 
estimarea Comisiei 
Europene de sc` -
dere econo mi c` de 
6% \n Ro månia s` 
fie exa gerat`“, a de -
clarat Aurelian Do -
chia. 

Cele mai recente 
date ale Institutului 
Na]ional de Statistic` arat` 
c` cifra de afaceri din 
comer]ul cu am`nuntul, 
cel mai relevant indicator 
pentru consumul privat, 

a revenit pe plus \n iunie. 
Consumul privat a crescut cu 
2,9% \n iunie 2020 versus 
iunie 2019. 

„Consumul s-a ]inut 
foarte bine \n perioada 
aceast` de criz` [i 
comparativ cu anul trecut 
avem chiar o u[oar` cre[tere, 
chiar dac` una care este foarte 
mic`. Este adev`rat c` exist` o 
schimbare structural` \n consum: 

zone care au sc`zut foarte mult, cum 
ar fi vånz`rile de combustibil, \ns` au 
crescut surprinz`tor vånz`rile de 
obiecte de folosin]` \ndelungat`“, 
a mai spus Aurelian Dochia. 

Datele privind evolu]ia 
PIB-ului Romåniei \n primul 
trimestru au venit ca o surpriz` 
pentru economi[ti. Economia 
Romåniei nu s-a contractat \n 
primele trei luni din an [i a crescut 

an/an cu 0,3%. Este limpede c` \n al doilea 
trimestru economia Romåniei se va 
contracta, \ns` anali[tii economici sunt de 
p`rere c` datele cele mai recente privind 
consumul, industria romåneasc` [i german, 
construc]iile, pun bazele unei reveniri 
economice \n form` de „V“, cu o recuperare 
ceva mai lent`. Variabila care ar putea 
afecta negativ economia este cre[terea 
num`rului de noi infect`ri cu coronavirus. 

„Ar putea fi un risc de revenire \n «W» 
daca nu este oprit` criza medical`. Dac` 
este oprit`, o recuperare \n «V» este 
plauzibil`, char dac` este mai lent`. 
Anali[tii CFA sunt de p`rere c` sc`derea 
economic` va fi de 4,5-5% \n acest an“, a 
mai spus Adrian Cod\rla[u.

Marea \ntrebare: cåt va mu[ca pandemia din economia 
romåneasc` \n al doilea trimestru, considerat de 
economi[ti cel mai negru trimestru economic

Gabriela Firea, primarul Bucure[tiului: 
Conturile Prim`riei Bucure[tiului sunt 
blocate. Prim`ria datoreaz` unui om de 
afaceri 115 mil. euro desp`gubiri 
dintr-un dosar care a durat 20 de ani
l Desp`gubirile \n valoare de 115 mil. euro 
pentru Constantin Constanda reprezint` 20% 
din bugetul Prim`riei Capitalei.

R~ZVAN BOTEA 

PRIM~RIA General` a Capitalei trebuie s`-i returneze 
omului de afaceri Constantin Constanda suma de 115 mil. 
euro, \n urma unui proces care a durat 20 de ani. Conturile 
prim`riei au fost blocate vineri pentru plata acestei sume, a 
anun]at primarul general Gabriela Firea.  

„|n acest moment, conturile Prim`riei Capitalei sunt 
blocate, iar proiecte de importan]` major` pentru dezvoltarea 
Bucure[tiului sunt puse \n pericol. M` refer aici la obiective 
de investi]ii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, 
Pasajul Doamna Ghica [i Prelungirea Ghencea. Este o 
situa]ie dificil` pentru Bucure[ti, trebuie s` punem \n aplicare 
o sentin]` definitiv` [i 
irevocabil` a instan]ei, 
pronun]at` \n anul 2019, 
dup` procese care au 
durat 20 de ani. Sunt 
decizii pe care nu le-am 
luat noi, dar pentru care 
trebuie s` pl`tim“, a 
declarat Gabriela Firea, 
citat` de Mediafax. 

„De[i am luat toate 
m`surile prev`zute de 
legisla]ia \n vigoare [i am 
f`cut deja pl`]i e[alonate 
de aproximativ 17 
milioane euro, am ajuns \n 
situa]ia \n care Constantin 
Constanda a pus poprire 
pe conturile Municipiului 
Bucure[ti. Pentru a ie[i din 
aceast` situa]ie de criz`, 
voi supune din nou 
aprob`rii CGMB, \n 
urm`toarea [edin]`, un proiect de hot`råre care s` reme dieze 
aceast` problem`“, a mai spus Firea. 

Procesul cu Constantin Constanda a durat 20 de ani. 
Omul de afaceri a solicitat [i ob]inut desp`gubiri de 115 mil. 
euro de la Prim`ria Capitalei \ntr-un litigiu privind un schimb 
de terenuri. |n dosar au fost mai multe decizii \n favoarea lui 
Constantin Constanda. Dosarul a fost rejudecat \ncepånd cu 
2014. Cauza se judec` de aproximativ 20 de ani, cånd 
primarul Bucure[tiului era Traian B`sescu. 

Potrivit Gabrielei Firea, municipiul Bucure[ti trebuie s`-i 
returneze lui Costic` Constanda suma de 115 milioane euro, 
ceea ce reprezint` 20% din bugetul anual al Capitalei, dup` 
ce Prim`ria Capitalei a mai f`cut pl`]i e[alonate \n valoare de 
17 mil. euro. 

„De[i am luat toate m`surile prev`zute de legisla]ia \n 
vigoare [i am f`cut deja pl`]i e[alonate de aproximativ 17 
milioane euro, am ajuns \n situa]ia \n care Costic` Constanda 
a pus poprire pe conturile Municipiului Bucure[ti. Pentru a 
ie[i din aceast` situa]ie de criz`, voi supune din nou aprob`rii 
CGMB, \n urm`toarea [edin]`, un proiect de hot`råre care s` 
remedieze aceast` problem`“, a mai spus Firea. 

Procesul cu Constantin 
Constanda a durat 20 
de ani. Omul de afaceri 
a solicitat [i ob]inut 
desp`gubiri de 115 mil. 
euro de la Prim`ria 
Capitalei \ntr-un litigiu 
privind un schimb de 
terenuri. |n dosar au 
fost mai multe decizii 
\n favoarea lui 
Constantin Constanda.

l Aurelian Dochia, 
analist economic: Fa]` 
de a[tept`rile de acum 
2-3 luni \ncep s` cred c` 
lucrurile vor ar`ta mai 
bine decåt scenariile 
cele mai pesimiste, \ns` 
revenirea va fi de 
durat` l Adrian 
Cod\rla[u, CFA: M` 
a[tept la o sc`dere de 
15-20% a PIB-ului \n T2 
din 2019. Evolu]ia 
medical` ridic` semne 
de \ntrebare pentru 
revenirea economic`.

Adrian Cod\rla[u:  
Ar putea fi un risc de 

revenire \n «W» dac` 
nu este oprit` criza 
medical`. Daca este 
oprit`, o recuperare 
\n «V» este plauzibil`, 
char dac` este mai 

lent`. Anali[tii CFA 
sunt de p`rere c` 

sc`derea economic` va fi 
de 4,5-5% \n acest an

Aurelian Dochia: Evident c` nu 
cred \n prognoza gvernului de 2,9%, 

dar nici 8%. S-ar putea ca [i 
estimarea Comisiei Europene de 
sc`dere economic` de 6% \n 
Romånia s` fie exagerat`“
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Not`: datele sunt aferente orei 13 din fiecare zi, 
la care autorit`]ile trimit informarea public`. 

SURSA: Grupul de Comunicare Strategic`
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Direc]ia de S`n`tate Public` a Bucure[tiului trece sub conducere militar`. Ministerul S`n`t`]ii aloc` DSP Bucure[ti 51 mil. lei pentru teste COVID-19

l Romånia a solicitat 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, atunci cånd va fi disponibil l Romånia a trecut de 60.000 de pacien]i infecta]i cu coronavirus.

Ministrul s`n`t`]ii Nelu T`taru l-a 
desemnat pe secretarul de stat colonel 
medic Ioan Paul Oprea pentru 
conducerea Direc]iei de S`n`tate Public` 
(DSP) din Bucure[ti. DSP Bucure[ti se va 
afla sub conducere militar` pån` la 
remedierea deficien]elor constatate la 
nivelul acestei institu]ii, informeaz` 
Mediafax. De asemenea, Ministerul 
S`n`t`]ii a alocat DSP Bucure[ti 51 mil. 
lei pentru decontarea testelor COVID-19 
de tipul RT-PCR. 
„Am introdus decontarea testelor RT-PCR 
\n programul na]ional \n luna martie a 
acestui an. Am pornit de la un centru \n 
care se prelucrau probele [i, dup` o 
munc` sus]inut` de aproape 5 luni, am 
ajuns la peste 130 de centre de testare 

evaluate [i \ncluse \n program. Dorim o 
cre[tere a num`rului de puncte de testare 
[i o intensificare a activit`]ilor. Exist` un 
buget de aproximativ 200 milioane de lei 
pentru decontarea testelor RT - PCR (la 
nivel na]ional - n. red.) care va fi 
suplimentat dac` este necesar“, a 
declarat ministrul s`n`t`]ii Nelu T`taru, 

potrivit Mediafax. |n ultimele 24 de ore, 
pån` duminic` la ora 13:00, au fost 
\nregistrate 1.145 de infect`ri cu 
COVID-19 din 13.353 de teste, \n sc`dere 
fa]` de såmb`t`, cånd au fost \nregistrate 
1.350 de cazuri noi de infect`ri, \ns` \n 
urma a 24.147 de teste efectuate, arat` 
datele transmise de Grupul de 

Comunicare Strategic`. Ministrul s`n`t`]ii 
Nelu T`taru a anun]at, såmb`t`, c` 
Romånia va avea acces la vaccinul 
\mpotriva coronavirusului printr-un 
mecanism de cooperare pus la punct de 
Comisia European`. R`zvan Botea 

Mai multe detalii pe  
zfcorporate.ro
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Constantin {tefan, pre[edintele 
Electroarge[ Curtea de Arge[, 
amendat cu 60.000 de lei de ASF
l Amenda a fost dat` de ASF pentru c` pre[edintele 
companiei nu a dat curs solicit`rii complet`rii \n cadrul AGA 
din partea unui ac]ionar cu o de]inere de 12,8%.

LIVIU POPESCU 

AUTORITATEA de Supraveghere 
Financiar` (ASF) l-a amendat cu 60.000 
de lei pe Constantin {tefan, pre[edinte 
al Electroarge[ Curtea de Arge[, pentru 
c` \n aprilie 2020 nu a completat ordinea 
de zi a ac]ionarilor companiei cu 
solicitarea trimis` de Tudor Dumitru, 
investitor cu 12,8% la societatea cu 62 
mil. lei capitalizare. Aceasta esta printre 
cele mai mari amenzi date de ASF \n 
cazul conducerii unei companii listate. 

Electroarge[ Curtea de Arge[ 
(ELGS) nu a publicat pe site-ul BVB 
ce rerea de completare a AGOA din 24 
aprilie 2020 cu solicitarea ac]ionarului 
cu o de]inere de 12,8% [i nu a prezentat 
motivele pentru care reprezentan]ii 
companiei nu au dat curs acestei 
solicit`ri, respectiv nu a fost publicat un 
raport curent. „|n concluzie, \n ceea ce 
prive[te respectarea obliga]iilor de 
transparen]` a societ`]ii, se re]ine faptul 
c` inves titorii/ac]ionarii societ`]ii nu au 
fost informa]i cu privire la solicitarea de 
completare a ordinii de zi a AGOA 
Electroarge[ din data de 27/28.04.2020, 
formulat` de un ac]ionar \ndrept`]it s` 

completeze ordinea de zi a adun`rii 
generale, respectiv de un ac]ionar a c`rui 
de]inere dep`[e[te 5% din capitalul 
social al societ`]ii“, se arat` \ntr-un 
raport publicat vineri la burs`. Pentru 
acest lucru, ASF a impus o amend` de 
10.000 de lei pre[edintelui Electroarge[. 

De asemenea Constantin {tefan a 
fost amendat de ASF cu 50.000 de lei 
\ntrucåt nu a convocat consiliul de 
administra]ie pentru a da curs solicit`rii 
ac]ionarului cu 12%, iar \n schimb a 
transmis c`tre ASF, prin intermediul 
unui avocat, c` departamentul juridicat 
al ELGS a analizat solicitarea [i c` „nu 
exist` [i nici nu era necesar` adoptarea 
unei hot`råri a Consiliului de 
Administra]ie care s` poate fi 
comunicat` ASF“. „|n aceste condi]ii, 
conduita adoptat` de {tefan Constantin 
\n calitate de pre[edinte, prin utilizarea 
abuziv` a pozi]iei de]inute, manifestat` 
prin neconvocarea [edin]ei C.A 
reprezint` o neconformare a acestui la 
obliga]ia stabilit` prin lege \n sarcina 
acestuia [i are ca efect nesocotirea / le -
zarea dreptului ac]ionarului“, 
precizeaz` ASF. 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro 

O tranzac]ie de 6 mil. lei la Petrom anim` prima 
parte a [edin]ei bursiere de vineri 

Vineri, la ora 13.06, a fost înregistrat` în sistemul Bursei de 
Valori Bucure[ti o tranzac]ie în pia]` (REGS - n. red.) cu un 
pachet de 19,3 milioane de ac]iuni OMV Petrom (simbol 
bursier - SNP) în valoare de 6 milioane de lei, potrivit datelor 
agregate de ZF de la BVB. Tranzac]ia a fost efectuat` la 
0,312 lei pe unitate, respectiv un pre] cu 0,16% mai mic fa]` 
de cel din pia]`, iar pachetul de ac]iuni schimbat reprezint` 
0,034% din num`rul total de ac]iuni al companiei, potrivit 
calculelor realizate de ZF. OMV Petrom, cea mai valoroas` 
companie de la Bursa romåneasc`, este controlat` în 
propor]ie de 51% de austriecii de la OMV, în timp ce statul 
romån de]ine 20,6% din capitalul social. De la începutul 
anului, ac]iunile SNP se tranzac]ioneaz` în sc`dere cu 30%, 
pe fondul unui rulaj de 493 de milioane de lei, emitentul 
ajungånd la 17,7 miliarde de lei capitalizare. Tibi Oprea 

Codin Radu N`stase, director general adjunct divizia 
de risc a Patria Bank, pleac` de la banca listat` la 
bursa romåneasc` 

Patria Bank (PBK), institu]ie de credit cu o capitalizare de 
249 milioane de lei, a anun]at joi sear` la burs` c` Codin 
Radu N`stase va renun]at la func]ia de director general 
adjunct divizia risc. “Patria Bank informeaz` investitorii cu 
privire la faptul c` în [edin]a din data de 05.08.2020 
Consiliul de Administra]ie al B`ncii a aprobat încetarea, cu 
acordul p`r]ilor, a contractului de mandat al domnului Codin 
Radu N`stase din func]ia de Director General Adjunct Divizia 
Risc, începånd cu data de 01.09.2020. Domnul N`stase î[i 
încheie mandatul urmånd a se dedica altor proiecte”, se 
arat` la burs`.  Pån` la numirea unui nou director general 
adjunct divizia risc responsabilit`]ile specifice pozi]iei vor fi 
preluate de directorul general al Patria Bank, respectiv 
Daniela Elena Iliescu. De la începutul anului 2020 ac]iunile 
PBK s-au depreciat cu 27%. Spre compara]ie indicele 
principal BET a sc`zut cu 15%. Liviu Popescu 

Bittnet Systems, cel mai recent transfer pe pia]a 
principal` a BVB, converte[te în ac]iuni un împrumut 
de 1,05 mil. lei acordat Equatorial Gaming. Bittnet 
vrea s` cumpere integral firma de jocuri 

Bittnet Systems [i-a convertit imprumutul de 1,05 milioane 
lei acordat firmei Equatorial Gaming în ac]iuni, urmånd s` 
de]in` 44,9% din capitalul firmei de jocuri [i transmite c` 
vrea s` achizi]ioneze integral ac]iunile companiei pentru c` a 
avut un randament al investi]iei bun, de peste 20% anual, 
potrivit unui raport la Burs`. „Bittnet Systems S.A. (numit` în 
continuare “Compania”) informeaz` investitorii despre 
exercitarea op]iunii de convertibilitate în ac]iuni, a 
împrumutului în valoare de 1.050.000 lei, acordat Equatorial 
Gaming SA [i înregistrarea la Registrul Comer]ului a 
men]iunilor referitoare la noua structur` de capital a 
Equatorial. În urma activ`rii op]iunii, Bittnet de]ine un num`r 
de 55.227 ac]iuni Equatorial reprezentånd 44,9995% din 
capitalul social [i din drepturile de vot. Împrumutul, acordat 
în august 2018 pentru o perioad` de 3 ani [i cu o rat` de 
dobånd` fix` de 9% pe an, a generat pentru Bittnet venituri 
din dobånd` de aproape 148.000 lei. La nivelul perioadei 
2018-2019 [i fa]` de capitalul investit ini]ial în achizi]ia a 
24,9989% din ac]iunile Equatorial, randamentul investi]iei a 
generat venituri în valoare de 450.000 lei, reprezentånd o 
rat` a rentabilit`]ii anualizat` de peste 20% - în linie cu 
rentabilitatea capitalului propriu Bittnet. Avånd în vedere 
randamentul investi]iei, emitentul inten]ioneaz` s` 
achizi]ioneze integral ac]iunile Equatorial Gaming SA 
urmånd a efectua demersurile în acest sens, demersuri care 
s-ar putea finaliza cu un memorandum de investi]ie 
prezentat ac]ionarilor emitentului [i supus spre aprobare 
unei AGA viitoare”, a anun]at Bittnet la Burs`. Bittnet este 
controlat` în propor]ie de 27% de fra]ii Mihai [i Cristian 
Logof`tu, în timp ce R`zvan C`p`]în` Gro[anu are o 
participa]ie de 10%. Ac]iunile companiei cu 146 mil. lei 
capitalizare se tranzac]ioneaz` în cre[tere cu 17,4% de la 
începutul anului, pe fondul unui rulaj de 38,8 mil. lei. 
Robert Manea 

Mecanica Ceahl`u, produc`tor de utilaje agricole 
controlat de SIF Moldova, trece pe pierdere în 
S1/2020, la afaceri de 9,2 mil. lei, minus 40,2% 

Produc`torul de utilaje agricole Mecanica Ceahl`u (simbol 
bursier - MECF) a trecut pe pierdere de 369.574 lei în primul 
semestru al anului 2020, fa]` de profitul net de 650.900 de 
lei din aceea[i perioad` a anului precedent, în contextul unor 
afaceri de 9,2 milioane de lei, în sc`dere cu 40,2%, potrivit 
calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul 
semestrial publicat vineri la Burs`. Astfel, Mecanica Ceahl`u 
a realizat venituri opera]ionale de 4,3 milioane lei în 
S1/2020, în sc`dere cu 29,8% fa]` de S1/2019, [i cheltuieli 
opera]ionale de 4,7 milioane de lei, mai mici cu 12,5%, arat` 
calculele realizate de ZF. „Vånzarile din semestrul I/2020 au 
fost afectate semnificativ atåt de criza COVID-19, cåt mai 
ales de seceta accentuat`, stopånd în mare m`sur` avåntul 
investi]ional al fermierilor”, transmite compania. Pe pia]a 
intern` societatea a colaborat cu 13 distribuitori repartiza]i 
pe întreg teritoriul ]`rii, cei mai importan]i fiind localiza]i în 
zonele preponderent agricole, în timp ce pe pia]a extern` 
volumul de vånz`ri a fost realizat în propor]ie de 2% din 
cifra de afaceri. Tibi Oprea 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

LIVIU POPESCU 

Din 15 iulie 2020 [i pån` pe 7 
august 2020 Ministerul 
Finan]elor a våndut titluri de 
stat Fidelis c`tre popula]ie 
prin intermediul mecanis -

melor pie]ei de capital, iar potrivit datelor 
agregate de Ziarul Financiar pe parcursul 
celor trei s`pt`måni de desf`[urare a ofertei 
subscrierile s-au ridicat la 2 miliarde de lei. 

Spre compara]ie, la precedenta astfel de 
opera]iune a Ministerului Finan]elor, din 
2016, subscrierile au fost de 735 mil. lei. 

„Cele trei emisiuni de titluri de stat ( dou` 
\n lei [i una \n euro – n. red.) au fost cele mai 
bune lucruri care s-au \ntåmplat anul acesta 
din partea statului romån pentru pia]a de 
capital. Chiar m` bucur c` avem aceste 
subscrieri, sunt peste estim`rile mele“, spune 
R`zvan Ra], director general adjunct al BRK 
Financial Group, la emisiunea ZF 
Deschiderea de Ast`zi. 

Potrivit datelor agregate de ZF, pån` la 
jum`tatea [edin]ei de tranzac]ionare din 5 
august, \mprumuturile acordate de romåni 
Ministerului Finan]elor dep`[iser` 1 mld. lei, 
ceea ce \nseamn` c` pe finalul zilei de 
miercuri, joi [i vineri, subscrierile s-au dublat 
\n valoare. 

„Cånd a început perioada de subscriere 
eram oarecum cu inima stråns`, nu [tiam care 
vor fi subscrierile, dar acum pot s` spun c` 
r`suflu u[urat ca participant în pia]`. S-a 
demonstrat c` statul poate s` g`seasc` resurse 
[i pe pia]a de capital romåneasc`“, spune 
Lucian Isac, director general al Estinvest. 

Din aceast` sum` subscris` de 2 mld. lei, 
aproximativ 566 de milioane de lei sunt 
subscrierile aferente emisiunii de obliga]iuni 

în lei cu scaden]a pe doi ani, cea pentru care 
statul romån pl`te[te o dobånd` de 4% pe an. 
Pentru titlurile de stat pe patru ani, [i care au 
o dobånda fix` de 4,5% pe an, subscrierile 
sunt de 657 mil. lei, potrivit datelor agregate 
de ZF. 

Pe de alt` parte, emisiunea de titluri de stat 
în euro, opera]iune de finan]are prin burs` în 
premier` pentru statul romån, a adunat de la 
investitori subscrieri de 167 mil. euro (814 mil. 
lei). Aceasta are scaden]a pe cinci, ani iar 
dobånda fix` este de 2% pe an. 

Aceste titluri de stat urmeaz` s` fie listate 
pe pia]a de capital din Romånia [i probabil 
vor atrage [i aten]ia investitorilor institu]ionali 
avånd \n vedere c` dobånzile sunt atractive, 
peste cele pl`tite \n prezent de institu]iile de 
credit. Mai mult decåt atåt, brokerii consider` 
c` titlurile de stat Fidelis, odat` listate, se vor 
pozi]iona \n clasamentelul celor mai lichide 
instrumente financiare. 

„|n sfår[it avem ce produse s` oferim 
clien]ilor \n vreme de volatilitate. Ministerul 
Finan]elor ar trebui s` vin` mai des cu titluri 
de stat pe burs` [i cred c` cele Fidelis vor fi \n 
top 10 lichiditate“, spune Drago[ Mesaro[, 
director de tranzac]ionare al Goldring.

l |n ultimele trei zile ale ofertei, subscrierile s-au dublat l “Cele trei emisiuni de 
titluri de stat ( dou` \n lei [i una \n euro – n. red.) au fost cele mai bune lucruri 
care s-au \ntåmplat anul acesta din partea statului romån pentru pia]a de capital” 
l 562 mil. lei pe 2 ani la 4% pe an dobånd` l 662 milioane de lei pe 4 ani la 
4,5% dobånd` l 815 mil. lei (168 milioane de euro) în tran[a în euro la 2% 
dobånd` pe 5 ani l “Cred c` vor fi \n top zece lichiditate la burs` dup` listare.“ 

Romånii au \mprumutat statul cu 2 mld. lei prin Fidelis la 
dobånzi [i de 4,5% pe an. 815 mil. lei au fost subscrieri \n euro

Emisiunea ZF Deschiderea de Ast`zi. Zilnic de la 9.30 pe zf.ro [i facebook/zf

R`zvan Ra], BRK Financial Group: Ac]iunile Holde Agri Invest, 
spre final de septembrie la bursa de la Bucure[ti

LIVIU POPESCU 

R~ZVAN Ra], director general adjunct 
al societ`]ii de brokeraj BRK Financial 
Group, singurul intermediar listat la 
burs`, spune c` listarea ac]iunilor 
companiei romåne[ti de agricultur` 
Holde Agri Invest (HAI) va fi 
realizat` spre final de septembrie, 
dup` ce \n iunie 2020 companie a atras 
12 mil. lei de la investitori printr-un 
plasament privat \ncheiat \n 48 de ore. 

„Se lucreaz` la listare Holde Agre Invest \n 
prezent [i estimez c` undeva la final de 
septembrie s` fie realizat` listarea efectiv`. 
Plasamentul privat a fost \n iunie, iar interesul a 
fost destul de mare. S-a \nchis \n 48 de ore, iar 
acum investitorii a[teapt` listarea s` vad` [i 
evolu]ia pre]ului. Listare pe segmentul AeRo, 
iar ca valoare de pia]` va fi decis` de investitori 
la finalul primei zile de tranzac]ionare“, spune 
R`zvan Ra] \n cadrul emisiunii ZF Deschiderea 
de Ast`zi. Holde Agri Invest, companie 

romåneasc` care opereaz` 
terenuri agricole, a stråns 

12 mil. lei de la investitori, 
\ntr-o ofert` suprasubscris` cu 

20%. Intermediarii ofertei au fost 
Goldring [i BRK Financial. Pe 16 iunie o parte 
din ac]iunile emise de Holde au fost procesate \n 
sistemul bursei de la Bucure[ti la pre]ul de 
1,1135 lei pe unitate. 

Emisiunea ZF Deschiderea de Ast`zi poate 
fi urm`rit` de luni pån` vineri de la ora 9:30 pe 
site-ul ZF.ro [i pe pagina de Facebook a ZF. Pe 
aceste platforme poate fi urm`rit [i interviul 
integral cu R`zvan Ra]. Spre ce ac]iuni s` se 
orienteze investitorii \n aceast` perioad` de 
timp? 

„Ca orientare, r`måne sectorul energetic. 
La T1/2020 companiile din energie au venit cu 
rezultate destul de bune. Pe sectorul bancar, 
cred c` investitorii se a[teptau ca \n cazul BRD 
s` vin` cu un profit mai mic. Dac` ne uit`m la 
dinamica pre]ului, acesta nu prea s-a mi[cat”, 
spune R`zvan Ra] la emisiunea ZF 
Deschiderea de Ast`zi. 

Mai multe detalii pe  
zfcorporate.ro
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Notă de Informare

Către Investitorii Fondurilor  Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible Romania EUR, 

YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Active RON și YOU INVEST Balanced EUR administrate 

de SAI Erste Asset Management SA (SAI Erste)

Vă informăm faptul că Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor au fost actualizate 

ca urmare a modificării clasei de risc a fondurilor după cum urmează:

–  FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR de la 2 la 3;

–  FDI YOU INVEST Active EUR de la 3 la 4;

– FDI YOU INVEST Active RON de la 3 la 4;

–  FDI YOU INVEST Balanced EUR de la 3 la 4.

Documentul poate fi consultat la sediul SAI Erste sau pe pagina oficială www.erste-am.ro, precum şi 

la orice unitate a distribuitorului BCR.

SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr.92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, 

e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro
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Cea mai mare parte a subscrierilor, \n euro 
Structura subscrierilor titlurilor de stat Fidelis din vara anului 2020 

Simbol    Scaden]`     Moned`           Dobånd` (%)     Subscrieri (mil. lei/euro)        Total (mil. lei) 

R2208A       2 ani            RON                       4%                          562 mil. lei                             562 

R2408A       4 ani            RON                     4,5%                        662 mil. lei                             662 

R2508AE     5 ani             EUR                       2%                        168 mil. euro                           815 

Total           n/an              n/a                        n/a                                 n/a                                  2.039 
SURSA: calcule ZF pe baza datelor din platformele brokerilor, curs leu-euro din 7 august 2020, adic` 4,83 lei pentru 1 euro

„Deschiderea de Ast`zi: Cum va merge Bursa?“ 
este un proiect editorial realizat de  

Ziarul Financiar cu sprijinul 

R~ZVAN RA}: Estimez undeva la final de 
septembrie s` fie realizat` 

listarea efectiv` a Holde Agri 
Invest. Plasamentul privat a 

fost \n iunie, iar interesul a 
fost destul de mare. S-a 
\nchis \n 48 de ore.

{tiri ZF Finan]e personale

DRAGO{ MESARO{, director de 
tranzac]ionare la Goldring: |n sfår[it avem ce 
produse s` oferim clien]ilor \n vreme de 
volatilitate. Ministerul Finan]elor ar trebui s` 
vin` mai des cu titluri de stat pe burs` [i cred 
c` cele Fidelis vor fi \n top 10 lichiditate

BET 8.572 
 -0,16%

SNP 0,31 
 0,49%

TLV  2,08 
 2,97%

FP 1,24 
  0,00%

SNG  29,6  
2,03%

BRD 11,82 
 1,72%

EL 10,5 
 0,00%

DIGI 34 
 -1,16%

ALR 1,9 
 0,53%

ARS        4,36 
          10,1%

RPH         0,24 
          7,83%

BIO        0,426 
           3,90%

ROCE    0,115 
                  3,60%

TEL              22 
                  2,33%

WINE 22,1 
 -3,91%

SIF2 1,29  
 -1,90%

RMAH 0,56  
 -1,75%

BRD  11,98 
 -1,32%

FP 1,23 
 -1,20%

EVOLU}IA CELOR 
MAI LICHIDE 
AC}IUNI LISTATE  
LA BVB 7.8.2020 (lei)

(puncte)

mil.  
lei* Date culese la ora 17:45

Rulaj 30,9 
 69%

TGN 282 
  0,35% 

TEL 21,7 
 0,93%

COTE  76,2  
 -0,52%

SNN 0,31  
  0,00%

M 36,7 
 0,27%

BVB 23,9  
 0,42%

SFG 13,9 
 0,00%

WINE 22 
0,00%

TRP 0,42 
 -0,23%

TOP 5 
CRE{TERI* (lei) 
TOP 5 
SC~DERI* (lei) 

*Doar rulajele peste 10.000 lei



ROBOR 2,04% -0,01pp
(Leu)

EURIBOR -0,47% +0,01pp
(Euro)

LIBOR USD 0,24% 0,00pp
(Dolar)

LIBOR CHF -0,70% 0,00pp
(Franc elve]ian)

RATELE DE REFERIN}~ ALE DOBÅNZILOR PE PIA}A
INTERBANCAR~ (3 luni - varia]ie fa]` de cota]ia precedent`)
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CLAUDIA MEDREGA

O
TP Bank, subsidiara de pe
pia]a romåneasc` a celui mai
ma re grup bancar din Un ga -
ria, a raportat pentru primul
semestru (S1/2020) un profit

net de 17 mil. lei, \n sc`dere cu peste 68% fa]`
de cå[tigul din aceea[i perioad` din 2019, ca
ur mare a dubl`rii costurilor de risc \n con tex -
tul pandemiei de coronavirus (COVID-19),
potrivit raportului financiar publicat la Buda -
pesta, care prezint` rezultatele consolidate
ajus tate \n conformitate cu standardele de ra -
portare ale grupului.

Banca a revenit \n al doilea trimestru pe
pro fit, dup` ce pentru primul trimestru din
acest an raportase  o pierdere de 10,7 mil. lei,
\n urma constituirii de provizioane supli men -
tare de risc, \n contextul pandemiei de
coronavirus.

„|n ciuda contextului generat de pande -
mie, OTP Bank Romånia consemneaz` o
cre[ tere puternic`, iar atåt creditele, cåt [i de -
pozitele au \nregistrat o cre[tere de 16-17%
de la un an la altul. Banca a ob]inut un profit
de 17 milioane lei \n primul semestru, chiar [i
dup` constituirea provizioanelor \n suma de
58,9 milioane de lei pentru efectele nepre v` -
zute ale COVID“, a declarat Gyula Fatér,
direc tor general al OTP Bank Romånia. El
sus]ine c` proiectele de transformare ale
b`ncii nu s-au oprit, OTP inaugurånd recent
o nou` filial` \n Pipera [i continuånd procesul
de recrutare pentru extinderile urm`toare.

Veniturile totale ale b`ncii  s-au majorat
cu 14%  \n S1/2020, pån` la 301 mil. lei, \n timp
ce cheltuielile opera]ionale au f`cut un salt de
18%, pån` la 209 mil. lei, \n condi]iile apli c`rii
programului de dezvoltare organic` de marat
\n 2019. Banca a ob]inut un profit ope ra ]ional
de 92 mil. lei \n S1/2020, \n cre[tere cu 5%.

Ascensiunea veniturilor a fost determi -
nat` \n principal de majorarea veniturilor din
dobånzi, dar [i de cre[terea sumelor \ncasate
din comisioane.

Venitul net din dobånzi a crescut cu 18%
fa]` de S1/2019, pån` la 226 mil. lei, evolu]ie
influen]at` de dezvoltarea portofoliului de
credite performante. Veniturile nete din
comisioane au avansat cu 6%, la 26 mil. lei.

Portofoliul de credite brute al OTP Bank,
ajustat cu cursul de schimb, a urcat la
aproximativ 10,8 mld. lei la finalul lunii iunie
2020, dup` o ascensiune de 16% fa]` de
S1/2019.

„Activitatea de creditare a fost atipic` \n
primul semestru al anului ca efect al
pandemiei COVID-19; dup` cre[terea
dinamic` din primul trimestru a urmat
\ncetinirea ritmului de cre[tere din aprilie-
mai [i apoi revenirea \ncepånd cu luna iunie.
Comparativ cu primul semestru din 2019,
ritmul de cre[tere al creditelor acordate
clien]ilor persoane juridice a fost +21% \n
timp ce vånz`rile de credite imobiliare s-au
contractat cu -14%, iar creditele de consum
cu -21%“, potrivit informa]iilor transmise de
banc`.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

GYULA FATÉR, director general al OTP Bank Romånia: |n ciuda contextului generat de
pandemie, OTP Bank Romånia consemneaz` o cre[tere puternic`, iar atåt creditele, cåt [i
depozitele au \nregistrat o cre[tere de 16-17% de la un an la altul. Banca a ob]inut un profit de
17 mil. lei \n primul semestru, chiar [i dup` constituirea provizioanelor \n suma de 58,9 mil. lei
pentru efectele neprev`zute ale Covid.

ZF Bankers 2020

Alina Radu, partener coordonator
Banking&Finance la NNDKP: Este foarte
important` colaborarea pentru a g`si
solu]ii de a sus]ine atåt b`ncile, cåt [i
companiile [i consumatorii \n noile condi]ii
„Avem o lege de protec]ie a consumatorilor \mpotriva dobånzilor
excesive, care limiteaz` dobånda anual` efectiv` DAE, dar pune o
limit` pentru b`nci [i una pentru IFN-uri. Tot pachetul acesta de legi
intr` \n conflict [i contradic]ie cu o gramad` de principii de stabilitate.“

MIRCEA NICA

CADRUL legislativ [i impredictibilitatea \n do -
me niul financiar bancar reprezint` un element de
impact calificat ca un risc ridicat [i este nevoie de
colaborare la toate nivelurile, \ncepånd cu factorul
politic, legislativ [i speciali[tii care au cuno[tin]ele
necesare, a spus Alina Radu, partener coordo -
nator al practicii de Banking& Finance la firma de
avocatur` NNDKP, \n cadrul videoconferin]ei ZF
Bankers Summit 2020.

„Sunt cåteva riscuri severe, unul dintre ele
este cre[terea incertitudinii la nivel global [i
reducerea rapid` a \ncrederii in vestitorilor \n
economiile emer gente, cum este [i econo mia
noas tr`. Acest lucru este da to rat unor fac tori
extrem de com plec[i, pe care nu \i putem con trola.
Un alt risc sever este dete rio rarea
echilibrului macro eco no mic la nivelul
Romåniei, in clu  siv din perspectiva
costului de finan]are al deficitului buge -
tar. Iar al treilea element de im pact,
calificat ca un risc ridicat, este cadrul
legislativ incert [i im  pre dictibilitatea \n
domeniul finan ciar bancar“, a explicat
Alina Radu.

Ini]iativele legislative de care se
pre ocup` cel mai mult fir ma de avoca -
tur` NNDKP [i care revin mereu \n
aten]ia pu blicului, vizeaz` pachetul de
legi Zamfir, care \ncearc` s` asigure o
protec]ie a consumatorilor, sus ]ine
Alina Radu.

„Ceea ce nu reu[e[te s` fac` acest
pachet este s` g`seasc` in stru mentele
corecte pentru a adre sa ceea ce \[i
propune s` adreseze. Avem o le ge de
protec]ie a consumatorilor \mpotriva
dobån zilor excesive, care a fost aprobat` de
Parlament, apoi a fost contestat` la Curtea
Constitu]ional` [i care limi teaz` dobånda anual`
efectiv` DAE, in di cele rele vant pentru creditele
acordate con su ma  to ri lor, [i este de ne\n]eles.
Aceast` lege pune o limit` pentru b`nci [i una
pentru IFN-uri. Scopul pe care legiuitorul \l
declar` este diferit fa]` de tex tul legii. Tot

pachetul acesta de legi intr` \n con flict [i con -
tradic]ie cu o gr`mad` de principii de stabilitate.“

|n condi]iile \n care companiile [i oamenii \n -
cearc` s` ]in` cont de toate legile [i g`sesc o mo -
da litate de aplicare, \n final ele nu ajung s` fie puse
\n vigoare pentru c` nu rezolv`, de fapt, pro ble -
mele propuse, a mai ad`ugat Alina Radu.

„Sentimentul pe care \l am este c` tr`im \ntr-o
Romånie cu realit`]i diferite, care m`car acum ar
trebui armonizate. Un alt exemplu este legea
privind consolidarea monedei na]ionale, care
\ncearc` s` stabileasc` o obliga]ie de a exprima \n
lei toate pre]urile unor bunuri [i servicii, dar nu
trebuie s` uit`m c` suntem parte din Uniunea
European`. O mare parte din produsele [i
serviciile care ajung \n Romånia sunt importate.
Romånia [i-a asumat ca ]int` pentru trecerea la

moneda euro \n 2024. Este de ne\n]eles cum
putem func]iona \n realit`]i diferite. Ar trebui
vazut ce are sens [i ce nu are sens s` fie exprimat
\n lei. Sunt foarte pu]ine alte ]`ri care au o astfel
de legisla]ie. La noi, \n loc s` se rezolve punctual,
se intervine cu ni[te solu]ii generalizate care dau
peste cap alte lucruri.“

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

ROBOR la 3 luni a continuat s` scad` [i
a \ncheiat s`pt`måna la 2,04%, dup` ce
BNR a redus miercuri dobånda-cheie

Indicele ROBOR la 3 luni, \n func]ie de care
se calculeaz` dobånzile variabile pentru
creditele \n lei contractate \nainte de luna
mai 2019, a sc`zut vineri la 2,04%, dup`
ce joi sc`zuse la 2,05% de la 2,15%, dup`
ce boardul BNR a decis miercuri reducerea
ratei de dobånd` de politic` monetar` de
la 1,75% pån` la 1,50%, minim istoric.
Indicele ROBOR la 3 luni a mai atins acest
nivel \n luna februarie a anului 2018. Pe 
20 mai, ROBOR la 3 luni a sc`zut la 2,43%,
sub nivelul IRCC, indicele de referin]`
pentru creditele consumatorilor
reglementat de OUG 19/2019, care era
2,44%. Indicele ROBOR la 3 luni a
\nregistrat o tendin]` de sc`dere de la
\nceputul anului, cånd era 3,19% \n data
de 3 ianuarie 2020. ROBOR este indicatorul
monetar \n func]ie de care se calculeaz`
dobånzile variabile pentru creditele \n lei,
precum [i dobånzile la creditele ipotecare.
Creditele \n lei cu dobånd` variabil`,
acordate \nainte de luna mai 2019, sunt
dependente de varia]ia indicelui ROBOR.
IRCC a fost introdus \n prim`vara anului
2019. Valoarea ini]ial` era de 2,36%, iar
ulterior a avut o evolu]ie fluctuant`. BNR a
publicat la sfår[itul lunii iunie 2020 noua
valoare a IRCC calculat` \n baza dobånzilor
reale din T1/2020, la 2,41%, sub valoarea
precedent`, care a fost 2,44%.
Alexandru Nanu

Ordonan]a de urgen]` privind
implementarea programului Noua
Cas` a fost publicat` s`pt`måna
trecut` \n Monitorul Oficial: Prima
Cas` se transform` \n Noua Cas` [i pot
fi accesa]i pån` la 140.000 euro

Guvernul a publicat s`pt`måna trecut`, joi
seara, \n Monitorul Oficial ordonan]a de
urgen]` cu privire la m`surile de
implementare a programului Noua Cas`.
Beneficiarii acestui program pot fi cei care
la data solicit`rii creditului garantat nu
de]in \n proprietate exclusiv` sau \mpreun`
cu so]ul ori so]ia o locuin]`, indiferent de
modul [i de momentul \n care a fost
dobåndit`. De asemenea, cei care solicit`
creditul pentru Noua Cas` sunt obliga]i s`
achizi]ioneze o singur` locuin]` prin
creditul acordat. |n ordonan]a de urgen]`
este prev`zut faptul c` avansul este de
minimum 5% din pre]ul de achizi]ie pentru
toate categoriile de locuin]e, \n care \n care
valoarea finan]`rii este de maximum
70.000 euro [i de minimum 15% din pre]ul
de achizi]ie al locuin]elor noi, \n cazul \n
care valoarea finan]`rii este cuprins` \ntre
70.000 euro [i 140.000 euro. „Avånd \n
vedere c` \n contextul pandemiei de
COVID-19 s-a generat o tendin]` de blocare
a tranzac]iilor pe pia]a imobiliar`, date fiind
m`surile instituite \n perioada st`rii de
urgen]`, precum [i a st`rii de alert`, nu
poate fi amånat` reglementarea unor
m`suri adecvate de sprijin \n vederea
asigur`rii accesului la finan]are, prin

asigurarea unor produse de finan]are-
garantare care [i-au dovedit \n timp
eficien]a [i efectele pozitive, mobilizatoare
de fluxuri [i antrenante \n economie“, se
arat` \n Ordonan]a de Urgen]` privind
m`surile \n vederea implement`rii
programului Noua Cas`. Miruna Diaconu

Romånii pot subscrie noi emisiuni 
de titluri de stat Tezaur \ncepånd 
cu 10 august

Romånii pot subscrie pentru noi emisiuni de
titluri de stat destinate exclusiv popula]iei \n
cadrul Programului Tezaur, cu scaden]e la 1,
2, 3 [i 5 ani, la rate ale dobånzilor de 3,5%,
4%, 4,25% [i 4,75%, \ncepånd cu data de 
10 august, potrivit informa]iilor transmise de
Ministerului Finan]elor. Perioada de
subscriere se va \ncheia pe data de 
31 august, iar titlurile de stat pot fi
cump`rate de la unit`]ile Trezoreriei Statului
\n perioada 10 - 31 august sau de la unit`]ile
Po[tei Romåne \n perioada 10 - 28 august.
Investitorii au posibilitatea anul`rii
subscrierilor deja efectuate prin depunerea
unei cereri doar \n perioada de subscriere.
Titlurile de stat sunt \n forma dematerializat`
[i au valoare nominal` de 1 leu. Dobånda
este pl`tit` la termenele prev`zute \n
prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile
de stat emise \n cadrul Programului Tezaur
sunt transferabile [i se pot r`scump`ra \n
avans. |n cazul decesului, dreptul de
proprietate asupra titlurilor de stat se
transfer` mo[tenitorilor, care prezint`

documentele legale care le atest` calitatea.
Mircea Nica

Rata dobånzii la titlurile de stat cu
scaden]` la 10 ani a ajuns la minimul
din iunie 2017, respectiv 3,71%

Ratele de dobånd` pe pia]a titlurilor de stat
au \nregistrat o sc`dere, \n medie cu 15
puncte de baz`, dar cel mai pronun]at declin a
fost la titlurile scadente la 10 ani, cu circa 
22 de puncte de baz`, pån` la 3,71%, cel mai
redus nivel din iunie 2017, potrivit analizei
B`ncii Transilvania. Ministerul de Finan]e a
redeschis o emisiune de titluri scadente \n
noiembrie 2024 [i s-a \mprumutat cu 500 mil.
lei, \n linie cu volumul programat, la un cost
mediu anual de 3,44%, \n sc`dere cu 31
puncte de baz` fa]` de nivelul din iulie.
Volumul cump`r`rilor de titluri de stat
denominate \n lei pe pia]a secundar` a crecut
cu 40,4% de la o lun` la alta, pån` la 0,7 mld.
lei \n iulie, conform raportului lunar al BNR. |n
acela[i timp, cursul de schimb leu/euro a urcat
cu 0,05%, pån` la 4,8359 lei/euro, iar raportul
leu/dolar a \nregistrat o depreciere cu 0,01%,
pån` la 4,0751 lei/dolar. Pe pia]a monetar`,
ratele de dobånd` au sc`zut, pe fondul
deciziei BNR de reducere a ratei de dobånd`
de referin]` de la 1,75%, la 1,5%. Astfel,
ROBOR la trei luni s-a redus cu 10 puncte de
baz` pån` la 2,05% joi, minimul din martie
2018, iar ROBOR la [ase luni s-a diminuat cu
11 puncte de baz`, la 2,13%, cel mai sc`zut
nivel din noiembrie 2017. Mircea Nica

ALEXANDRA CEP~REANU

ANDREEA VOINEA, director de HR al
BCR, a doua cea mai mare banc` de pe pia]a
lo cal` dup` active, spune c` \n urma digi ta li -
z` rii proceselor, angaja]ii din zona de retail
banking vor avea mai mult rol de advisor, iar
vånzarea va avea loc online.

„Bancherul viitorului nu va fi foarte
diferit de cum este acum, dar rolul lui va fi
mai mult de advisor. Cred c` \n banking sun -
tem la un moment important de cotitur` [i
\ntr-o migrare de model - de la cel tradi]ional
c`tre cel digital“, a spus Andreea Voinea \n
cadrul emisiunii de business ZF Live.

Ea este de p`rere c` schimb`rile aduse
de efectele pandemiei care accelereaz` auto -
ma tizarea [i digitalizarea tuturor sectoarelor
eco nomice se vor resim]i mai mult \n struc -
tura joburilor. „Structura joburilor \n
banking va fi alta \n viitor, cred c` va fi o
rea[ezare a compe ten ]elor, iar o propor]ie
mai mare a persoa ne lor care acum stau \n
fa]` vor fi mai focusa]i pe a \n]elege nevoile

clien]ilor, iar partea de servisare din canalul
tradi]ional va fi mutat` c`tre canale online.“

|n cadrul BCR, care a raportat la finalul
primului trimestru (T1) din 2020 un profit

net de 428,3 mil. lei, \n cre[tere cu 60% com -
pa  rativ cu aceea[i perioad` din 2019,
lucreaz` circa 7.000 de persoane, iar \n cadrul
de par ta mentului de IT sunt angaja]i aproxi -

mativ 500 de oameni, a ad`ugat directorul de
HR al b`ncii.

De la \nceputul anului 2020 pån` \n pre -
zent, BCR a angajat circa 180 de persoa ne \n
zo na de IT, din care peste 100 fac parte acum
din departamentul de contact center. „Noi am
continuat s` recrut`m [i \n aceas t` perioad`,
\n mare parte \n zona de IT. Am luat tineri ab -
solven]i de la facult`]i, 30 de tineri \n
internship, tradi]ional lu`m 30-50 de stu den]i
pe care \i preg`tim, 50% \i p`s tr`m [i r` mån
permanent \n banc`. Cu sigu ran ]`, vom avea
mai mul]i IT-i[ti \n secto rul ban car. |n ul ti mii
2-3 ani putem vedea o schim  bare masi v` pe
acest segment“, a mai spus Andreea Voinea.

De asemenea, criza provocat` de pan de -
mie va aduce modific`ri [i pe structura
salarial` din domeniul bancar.

„Criza provocat` de pandemie va duce la
o rea[ezare a salariilor pe toate palierele.
Anul acesta am avut previzionat` o m`rire
sa la rial` care era discutat` pentru a ne alinia
la pia]`, care a fost implementat` \n luna iu -
nie. Personal nu cred c` vor mai fi cre[teri sa -
la riale, cred c` anul viitor toat` lumea va fi
prudent` privind nivelul salariilor.“

Printre provoc`rile pe care le vede direc -
to rul de HR al BCR se num`r` „g`sirea unei
for mule optime de lucru \n contextul pan -
demic, ce tip de leadership ar trebui s` putem
administra for]a de munc` compus` din mai
mul te genera]ii, astfel \ncåt s` putem include
pe toat` lumea [i s` mi[c`m echipele c`tre
ban ca viitorului“.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

{tiri ZF

l |n cadrul BCR lucreaz`
circa 7.000 de persoane 
l Banca a angajat
aproximativ 180 de salaria]i
de la \nceputul anului pån`
\n prezent.

ANDREEA VOINEA, director de HR al BCR: Criza aceasta ne-a ajutat oarecum, este o mare
oportunitate din perspectiva faptului c` accelereaz` procesul de digitalizare [i astfel, for]a]i
de circumstan]e, [i noi dar [i clien]ii ne mi[c`m c`tre banking la distan]`, cel pu]in pe zona de
servicii. Dar cred c` noi, ca [i sector, vom continua s` func]ion`m [i \n canalul tradi]ional.

ZF Live. Andreea Voinea, director de HR al BCR:

|n zona de retail banking angaja]ii vor avea rol de adviser, iar vånzarea
va fi operat` digital. {i vom avea mai mul]i IT-i[ti \n sectorul bancar

ALINA RADU, partener coordonator Banking&Finance la
NNDKP: Un risc ridicat, este cadrul legislativ incert [i im  pre -
dictibilitatea \n domeniul finan ciar bancar

OTP Bank a revenit pe profit la jum`tatea
anului, dup` ce \n primul trimestru a fost
pe pierdere. Profitul net: 17 mil. lei, \n
sc`dere cu 68,3% fa]` de S1/2019
l Veniturile OTP Bank au crescut cu 14%, peste 300 mil. lei l Portofoliul de credite brute al
b`ncii, ajustat cu cursul de schimb, a urcat la 10,8 mld. lei, dup` un salt de 16%.

Creditare [i venituri,
\n cre[tere
Evolu]ia principalilor indicatori 
raporta]i de OTP Bank \n Romånia 
pentru S1/2020 [i varia]ia fa]` de
S1/2019

Indicator                    Valoare      Dinamic` 
                                   S1/2020        fa]` de 
                                   (mil. lei)        S1/2019

Venituri totale                301         +14%
- venituri din            226         +18%

dobånzi
- venituri din              26           +6%

comisioane
Cheltuieli                        209         +18%
opera]ionale

Provizioane                        76       +142%

Credite                       10.798         +16%

Depozite                      8.063         +17%

Active                         14.225         +16%

Profit brut                          16          -71%
SURSA: OTP Group
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F
amilia Panaete din comuna To -
pli ceni, jude]ul Buz`u, a ho t`råt
acum [apte ani s`-[i fo loseasc`
experien]a \n agricul tur` pentru
a pune bazele unei ferme care

poart` ast`zi numele Dealul Sofiei. Busi -
nessul s-a n`scut din dorin]a de a con suma
fructe [i legume crescute cåt mai natural.

„Ideea a apar]inut nepo]ilor mei, care
au venit cu propunerea de a face o
afacere \n domeniul acesta, al
agriculturii. Condi]ia a fost s` fie totul
ecologic. Am \nceput de la zero, nu
aveam absolut nimic”, a povestit Vasile
Panaete, unul dintre fondatori, la
emisiunea online ZF Afaceri de la zero.

Primul pas a fost achizi]ia terenului,
busi nessul \ncepånd cu patru hectare,
suprafa]` care a tot crescut [i a ajuns ast`zi la
18,8 hectare \n total, terenuri fragmentate
care urmeaz` s` fie comasate. Pe ele sunt
cultivate atåt livezi, cåt [i vii, legume, plante
de nutre] [i cereale.

„Avem cire[, prun [i m`r, din fiecare
specie cåte trei soiuri, pentru c` suntem \nc`
la \nceput [i vrem s` vedem ce se preteaz`
mai bine \n zona respectiv`.”

Produc]ia este comercializat` deocam -
dat` ca atare \n zona Bucure[tiului, \n maga -
zinul Nasul Ro[u, [i \n alte ora[e mai mari din
]ar`, precum Sibiu, dar familia Panaete \[i
dore[te s` [i proceseze fructele [i s` le vånd`
apoi \n form` uscat` sau suc.

„La \nceput, din economii [i credite, am
investit 250.000 de euro. De-a lungul anilor,
orice profit l-am reinvestit. |n total, am ajuns
la investi]ii de circa 320.000 de euro, \n

terenuri, o hal` de 120 de metri p`tra]i care
este acum \n lucru, unde ne gåndim s` facem
sucuri [i fructe uscate, sortare, ambalare [i
depozitare. |n aproximativ un an, la roada de

anul viitor, o s` putem livra primele sucuri
marca Dealul Sofiei.”

Pån` anul trecut, fructele Dealul Sofiei se
g`seau [i \n mari hipermarketuri, precum
Carre four sau Cora. Anul acesta \ns` cola bo -
rarea a \ncetat, iar antreprenorii s-au
reorientat, deschizånd un magazin online
propriu. Site-ul a \nceput s` func]ioneze la
jum`tatea lunii mai, iar \ntr-o lun` a ajuns s`
genereze vånz`ri de 5.000 de euro. 

„Cont`m mult pe cump`r`turile online.
Vrem ca anul viitor s` ajungem la 30.000 de
euro vånz`ri doar pe site. Anul trecut,
vånz`rile au fost de 80.000 de lei (aproape
17.000 de euro). Cred c` \n 2020 ne
men]inem la rezultatul de anul trecut, pentru
c` am avut probleme \n iarn` cu precipita]iile
[i nu avem produc]ie pe toate suprafe]ele.
Totul depinde de natur` \ntr-un business ca
acesta”, spune Vasile Panaete.

Mai multe detalii pe
zf.ro/afaceri-de-la-zero

VASILE
PANAETE,
fondator 
Dealul
Sofiei: 

|n aproximativ
un an, la
roada de anul
viitor, o s`
putem livra
primele sucuri
marca Dealul
Sofiei.

Produc]ia este
comercializat`
deocamdat` ca atare \n
zona Bucure[tiului, \n
magazinul Nasul Ro[u, [i
\n alte ora[e mai mari din
]ar`, precum Sibiu.

ZF [i Banca Transilvania au lansat
PROIECTUL AFACERI DE LA ZERO, o
platform` dedicat` micilor antreprenori,
firmelor care au creat peste 1,7 milioane de
locuri de munc`.  

l Fiecare afacere de la zero este 
o poveste despre ambi]ie, curaj [i
determinare. Pove[tile micilor antreprenori
vor fi publicate \n ZF
[i pe platforma zf.ro/afaceri-de-la-zero. 

l |n Romånia sunt peste 500.000 de
micro\ntreprinderi [i firme mici, unde
lucreaz` 1,7 milioane de salaria]i, companii
cu afaceri anuale de 70-80 mld. euro. 

Pute]i VEDEA povestea
livezii Dealul Sofiei pe
zf.ro/afaceri-de-la-zero

Intră pe platforma  
www.zf.ro/afaceri-de-la-zero  

și citește zilnic despre  
o nouă afacere cu potențial

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Afacerile furnizorului german
de sisteme de \nc`lzire
Viessmann au crescut cu peste
14%, la 173,8 milioane de lei

LAUREN]IU COTU - ZF TRANSILVANIA

COMPANIA Viessmann SRL, parte a gru -
pu lui german de sisteme de \nc`lzire, in dus -
triale [i de refrigerare Vies smann, cu afaceri
totale de 2,37 mld. euro [i peste 12.000 de an -
gaja]i, a raportat pentru 2019 o cifr` de
afaceri de 173,8 mil. lei (36,7 mil.
euro), \n cre[tere cu 14,6% fa]`
de anul an terior, reiese din
calcule le f`cute de ZF pe
baza datelor de la
Ministerul Finan]elor.
Compania a realizat
anul trecut profit net de
peste 11 mil. lei
(aproximativ 2,3 mil.
euro), mai mult cu 3,6%
fa]` de anul precedent,
avånd un num`r mediu de
60 de angaja]i, potrivit datelor
publice. 

Compania furnizeaz` sisteme de
\nc`l zire ecologice (cazane pe combustibil
lichid, solid, gazos sau \n conden sa]ie),
sisteme solare, pom pe de c`ldur`, gene -
ratoare de c`ldur` pentru surse de energie
regenerabile, sisteme de ventila]ie, boilere.
Viessmann comercializeaz` sisteme de
\nc`lzire pentru cl`diri reziden]iale precum
sisteme termice solare pentru prepararea

apei calde menajere, aport termic [i r`cire
central`, cåt [i cazane speciale pe bu[teni,
a[chii de lemn si pele]i, pompe de c`ldur`
pentru a utiliza c`ldura din sol, apele
subterane sau aerul \nconjur`tor, precum [i
sistemele sola re, fotovoltaice [i de ventila]ie.
Pentru unit`]ile comerciale Viessmann
furnizez` compo nen te ale tehnicii de auto -
matizare, telecomenzi [i ac cesorii pentru mo -
nito ri zarea [i operarea de la distan]`, iar
pentru domeniul industrial compania fur -

nizeaz` sisteme de \nc`lzire pentru toate
aplica]iile [i orice surs` de ener -

gie, de la 1,5 la 120.000 kW.
Compania Vies smann

are sediul \n lo calitatea
Ghimbav, ju de]ul Bra -
[ov, [i bi rouri comer -
cia le \n Bu cure[ti,
Cluj-Napoca [i Bac`u. 

Compania a fost
\nfiin]at` \n anul 1998

ca filial` a grupului ger -
man Vies smann, produ -

c` tor de sisteme de \n -
c`lzire, in dus triale [i de refri -

gerare. La nivel global, Vies -
smann realizeaz` o cifr` de afaceri

total` de 2,37 miliarde de euro [i are peste
12.000 de angaja]i. Germanii de]in 22 de
fabrici amplasate \n 11 ]ari, precum [i
reprezentan]e comerciale \n 120 de sedii din
74 de ]ari. Exportul reprezint` 55% din
totalul cifrei de afaceri a companiei, potrivit
informa]iilor de pe site-ul Viessmann. 

laurentiu.cotu@zf.ro
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COMPANIA din construc]ii Petcu
Construct, de]inut` integral de omul de
afaceri Dumitru Petcu, a ajuns \n 2019 la o
cifr` de afaceri de 63 de milioane de lei, cu
10% mai mic` fa]` de
anul precedent, potri -
vit datelor disponibile
pe site-ul Minis te rului
de Finan ]e. Profitul a
ur cat u[or, la 2,1 mi -
lioane de lei, iar nu m` -
rul de anga ja]i a cres -
cut [i el, pån` la 278.

Printre pro iec tele
\n care a fost implicat`
com pa nia de-a lun gul
tim pului se num` r`
con struc]ia Li ce ului
Fran cez Anna de
Noailles din Oto peni,
a cen trului co mer cial
Mega Mall [i a mai
mul tor an sam bluri
reziden]iale.

Compania Petcu Construct a fost
\nfiin]at` \n mai 1993, iar datele de la
Registrul Comer]ului arat` c` \n prezent
este de]inut` integral de antreprenorul

romån Dumitru Petcu. |n trecut, din råndul
ac]ionarilor au f`cut parte [i alte persoane,
printre care Bianca Petcu, Daniela Petcu,
{tefan Petcu sau Ion Uhlov.

Potrivit datelor de pe site-ul Petcu Con -
struct, \n anul 2001 compania a \n ce put

primele lucr`ri \n
Germania, \n ca li ta te
de sub antre prenor.

|n Romånia, Petcu
Construct s-a mai
ocupat de construc]ia
unor lo cuin]e \n Cor -
beanca, Snagov [i Bu[ -
teni, atåt an sam  bluri
rezi den ]iale, cåt [i lo -
cuin]e uni fa mi liale, [i a
co la bo rat cu re tai leri
pre cum Kauf land [i
Auchan la rea li zarea
unor ma ga zi ne.
Aceea[i com panie a
ridi cat lu cr`rile de
struc tur` de rezisten]`
pen tru cl`direa de
birouri Pipera Busi ness

Tower din nor dul Capitalei, dez voltat` de
grupul aus triac S-B Gruppe, [i s-a ocupat de
ex tinderea, \n 2009, a proiectului comercial
Militari Shopping.

Antreprenori locali

Petcu Construct, firm` de construc]ii
de]inut` de Dumitru Petcu, a f`cut
afaceri de 63 de milioane de lei \n
2019, minus 10%
l Printre proiectele \n care a fost implicat` compania de-a
lungul timpului se num`r` construc]ia Liceului Francez Anna de
Noailles din Otopeni, a centrului comercial Mega Mall [i a mai
multor ansambluri reziden]iale.

este papet`ria, reprezetånd circa 60% din vånz`ri.
Chiar dac` birourile [i s`lile de curs s-au
transformat peste noapte \ntr-o re]ea de p`trate pe
ecran, ofensiva digitalului, prin e-mailuri,
videoconferin]e [i platforme ca Slack, a \nceput de
ani buni, spun reprezentan]ii re]elei de libr`rii
C`rture[ti, una dintre cele mai extinse din ]ar`.
„{i totu[i, digitalul n-a ucis scrisul de mån`,

tabletele n-au \nlocuit jurnalele, apari]ia
telefoanelor nu a \nsemnat dispari]ia agendelor, [i
toate aceste instrumente se completeaz` [i
convie]uiesc armonios \n via]a noastr`, \n gen]i [i
serviete, pe birouri [i noptiere“, adaug` ei.
Tocmai de aceea, pe aceast` pia]` au ap`rut o
serie de branduri romåne[ti precum Paper Art,
prezent \n re]eaua C`rture[ti. Acesta este un atelier
de crea]ie [i manufactur` cu aplica]ie \n domeniul
papet`riei, al gadgeturilor [i accesoriilor de birou,
cu produse pentru evenimente private [i, mai nou,
pentru HoReCa, poveste[te Florin Dreossi,
managing director al companiei.
Compania are \n portofoliu seturi de cadou pentru
scriere caligrafic`, jurnale [i agende eco, felicit`ri
handmade, \ns` cea mai mare parte a activit`]ii o
reprezint` proiectele personalizate, realizate la
comand`. 
Un alt brand local de papet`rie este Zuriell, care
are \n portofoliu agende. „|n afar` de ceea ce
vindem c`tre retaileri, precum C`rture[ti, \n
proportie de 95% comenzile noastre sunt la
comand`, adic` personalizate. Cerinte mai speciale
au fost schi]ele, desenele [i ilustra]iile personale
ale clien]ilor sau semn`turile lor, pe care noi le-am
gravat pe copert`, dar [i motivele tradi]ionale
romåne[ti.“ Cristina Ro[ca

Ast`zi, scrisorile au fost \nlocuite de e-mailuri sau
mesaje text, audio ori video. Emo]iile sunt
transmise prin emoticoane, iar stiloul [i chiar [i
mai pu]in stilatul pix [i-au pierdut din atrac]ie
\ntr-o perioad` \n care
scrisul de mån` este
tot mai rar. {i totu[i,
mai sunt [i aceia
pentru care mesajele
personalizate,
a[ternute cu migal` pe
hårtie au r`mas modul
cel mai autentic de a
transmite o emo]ie.
Mai mult, pandemia
actual` ar putea s`
readuc` \n prim-plan
jurnalele offline [i
papet`ria \n ansamblul
s`u pentru a desc`rca de emo]ii o perioad` atåt de
\nc`rcat`.
„|n aceast` perioad`, vedem o cre[tere \n zona de
papet`rie“, spune Amalia Buliga, CEO [i ac]ionar
minoritar al lan]ului de libr`rii Diverta. De altfel,
pentru Diverta principalul segment al vånz`rilor

|ntr-o lume a conferin]elor video [i a emojiurilor, pandemia ar putea s` dea un imbold pie]ei de papet`rie?

l Romånii cheltuie cåteva zeci de milioane de euro pe agende, pixuri [i alte produse de papet`rie.

COMPANII6 ZIARUL FINANCIAR l

L u n i ,  1 0  a u g u s t  2 0 2 0
tel: 0318.256.245, 252, 277   
e-mail: zf@zf.ro

Citi]i mai multe
despre aceast`

pia]` [i despre tendin]ele
din papet`rie \n edi]ia
actual` a revistei Dup`

Afaceri Premium, ap`rut`
vineri 7 august pe pia]`. 

Afaceri de la zero

Familia Panaete din Buz`u a investit peste
300.000 de euro \n ferma Dealul Sofiei [i a
\nceput s` vånd` produc]ia online. |n prima
lun`, site-ul a adus venituri de 5.000 de euro
l Pån` anul trecut, fructele Dealul Sofiei se g`seau [i \n mari hipermarketuri, precum
Carrefour sau Cora l Anul acesta \ns`, colaborarea a \ncetat, iar antreprenorii s-au reorientat,
deschizånd un magazin online propriu.

Intra]i pe
platforma  

www.zf.ro/afaceri--
de-la-zero

[i descoperi]i universul de
companii create de micii

antreprenori.

A f`cut un pas \napoi
Evolu]ia rezultatelor financiare ale
Petcu Construct
An         Cifr` de    Profit        Num`r 
              afaceri   (mil. lei)       mediu 
             (mil. lei)                    de angaja]i

2013         26         1,5          185
2014         32         2,3          208
2015         32         0,9          218
2016         47         1,1          257
2017         62         0,1          236
2018         70         1,8          267
2019         63         2,1          278

SURSA: Ministerul de Finan]e

O pia]`
de 125 mil. euro

Pia]a local` a echipamentelor pentru
\nc`lzit are o valoare de 125 mil. euro,
potrivit estim`rilor juc`torilor din pia]`.
Din punct de vedere cantitativ, dac` \n

2002 pia]a se situa la circa 
410.000 de unit`]i, la finalul anului

2018 acesta ajunsese la circa
2,5 milioane de unit`]i.

l Compania a realizat anul
trecut profit net de peste 
11 milioane de lei. 
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O mai bun` infrastructur`, drumuri, unit`]i de cazare, restaurante
sunt necesare pentru a putea face genul acesta de turism mai atractiv

MIRUNA DIACONU

PANDEMIA de COVID-19 a afectat
considerabil industria vinului din Romånia,
\n special turismul viticol, care pån` la
izbucnirea crizei mergea pe o pant` ascen -
dent`, avånd \n vedere c` romånii deveneau
din ce \n ce mai interesa]i de licoarea lui
Bachus. Efectele crizei au redus anul acesta
num`rul turi[tilor care alegeau experien]a
unei vizite la cram`.

„Cramele au \nceput s` fie mai atente la
turis mul viticol, s` fie mai deschise pentru c`
turi[ tii, pe lång` pachetele de degustare, vin
la cram` [i s` cumpere vin, iar \n situa]ia da -
t`, cu restaurantele \n mare parte \nchise, ast -
fel de vånz`ri sunt mai mult decåt bine-
 venite. Pe de alt` parte, sunt crame care
ocazional refuz` grupuri din cauza zvo nu -

rilor de noi valuri de in fect`ri. |ns`
indiferent de situa ]ie, este bine c`
ia amploare acest seg ment. Acest
moment a restråns nu m` rul expe -
rien]elor gastronomice, dar [i de
relaxare care se pot face la o
crama“, spune pentru ZF Alina
Iancu, fon  dator CrameRomania.ro [i
Re vino.ro.

Multe crame vindeau c`tre
sectorul HoReCa, care \n aceast`
perioad` a fost direct afectat de
efectele pan de miei, ceea ce a

\nsemnat o sc`dere considerabil` a \nca -
s`rilor pentru pro duc`torii de vin, dar
turismul viticol ar pu tea reprezenta o alter -
nativ`, avånd \n vedere c` poate fi o surs` de

venit semni ficativ`.
„Romånii se tot educ`

\n consumul de vinuri de

mai bine de
cinci ani, chiar mai

mult a[ spune. |n mo -

mentul \n care dore[ti o degustare de vinuri
premium [i måncare \n asociere cu vinul, iar
toate acestea se \ntåmpl` la cram`, trebuie
[tiut c` sunt costuri poate duble fa]` de o
ie[ire la restaurant [i nu trebuie comparate,
ci pur [i simplu o iei ca atare, o \n]elegi sau
nu. Sunt cåteva crame preg`tite [i pentru
astfel de experien]e exclusiviste“, precizeaz`

Alina Iancu.
|n Romånia sunt peste 250 de cra -

me, dintre care doar 200 pro duc vin
\mbuteliat. Cra me le care sunt

deschise [i pentru turi[ti sunt \n
jur de 100. Din cra mele care [i-au

deschis u[ile pen tru turi[ti, \n jur
de 25 au [i uni t`]i de cazare, iar la

restul cra me lor care nu au [i
op]iunea de ca za re, turi[tii pot g`si o

cazare la 3-10 km distan]` fa]` de
cram`. 

Turi[tii care prefer` ast fel
de caz`ri sunt atåt ro måni,
cåt [i str`ini, care merg
preponderent \n pod goriile
din Transilvania.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

BOGDAN ALECU

Produc]ia de ma[ini a
\ncetinit ritmul \nc` de anul
trecut, atåt Dacia, cåt [i
Ford \nregistrånd o sc`dere
u[oar` a cifrei de afaceri \n

2019, \n timp ce din -
tre juc`torii activi \n
zona de vånz`ri,
doar dealerul }iriac

Auto a cunos cut o con trac]ie a busi -
nessului, potrivit calcu lelor f`cute de ZF
pe baza datelor Minis terului de Finan]e. 

Cifra de afaceri a Automobile
Dacia a \nregistrat o u[oar` sc` dere \n
2019 (-0,23%) comparativ cu 2018, ca
urmare a unei sc`deri a vol umelor de
componente vå ndute pentru fabricarea
de vehicule, necom pensat` \n totalitate
de cre[terea volu melor de autovehicule
come rcializate, se arat` \n raportul
Automobile Dacia pe 2019, explicånd
astfel de ce businessul companiei a
sc`zut u[or, \n ciuda cre[terii produc]iei
la 350.000 de unit`]i, cåt este [i
capacitatea maxim` a uzinei \n acest
moment. 

Cifra de afaceri realizat` de S.C.
Automobile S.A \n anul 2019 este de

24.671 milioane lei, cu 0,23% mai pu]in
decåt cea realizat` \n anul 2018.  

Ford Romånia, al doilea cons -
tructor auto de pe pia]a local`, a
\nregistrat anul trecut o cifr` de afaceri
de aproape 2,2 mld. euro, valoare
similar` cu cea realizat` \n 2018, cånd

businessul a fost de 2,27 mld. euro,
potrivit datelor Ministerului Finan]elor.
Profitul net al companiei a sc`zut \n
2019 cu 11% la 33,6 mil. euro, \ns`
num`rul mediu al angaja]ilor a fost de
5.289 – num`r mediu, \n contextul \n
care uzina Ford a \ncheiat anul cu peste
6.000 de salaria]i \n urma celui mai
amplu proces de recrutare datorat
intr`rii \n produc]ie a noului SUV
Puma, al`turi de EcoSport.

Cea mai mare
cre[tere din top 10 a
fost \nregistrat` de
Toyota, \n condi]iile
\n care cererea pentru
ma[ini hibride a cres -
cut \n 2019. Busi -
nessul impor ta torului
m`rcilor Toyota [i
Lexus a crescut \n
2019 cu 27% la 
1,6 mi liar de de lei. 

Al doilea cel mai
mare salt a fost
\nregistrat de Trust
Motors, ultimul busi -
ness antre pre norial
din importuri pe pia -
]a local`. Com pania
fon dat` de Gheorghe
Do lofan a rulat anul
trecut peste 600 mil.

lei cifr` de afaceri,
\n cre[tere cu 20%
fa]` de 2018. Mai
mult, Trust Motors
va pre lua, dup` ce
pri me[te OK-ul de
la Consiliul Con cu -
ren ]ei, [i marca
Opel, pe lång` Peu -
geot, Citroen [i DS.
Astfel, com pania va
fi primul impor tator
privat de pe pia]a lo -
ca l` care nu nu mai
c` nu a cedat bran -
dul c`tre o re pre -
 zen tan]` local` a
pro duc ̀  to ru lui, ci a
preluat dou` m`rci
de la re pre zen tan]e
– Citroen de la
Citroen Ro månia la
1 ianuarie 2013 [i
acum Opel, de la
Opel Sou theast Eu -
rope.

Cea mai mare
sc`dere [i singura
din comer]ul auto
din top zece a fost
punc tat` de }iriac
Auto. Businessul
celui mai mare bu -
siness de retail auto
de pe pia ]a local` a
sc` zut cu 5,8%, la
1,31 miliarde de lei. 

Cel mai mare bu siness din im por -
turi [i comer] r` måne Renault Com -
mercial Rou manie, com panie care vin -
de atåt m`r cile Renault [i Nissan, cåt [i
Dacia. |n cazul gru pului Renault re ]e a -
ua reprezint` agen]i de vånz`ri [i nu
dealeri, astfel \ncåt RCR fac tureaz` ma -
[ina, iar \n businessul dea lerului r`måne
doar comi sionul.

Luånd \n calcul im porturile, Por -
sche Romånia r` må ne cel mai mare im -
portator de pe pia]a auto lo ca l`. Com -
pania a \n re gistrat o cre[tere a cifrei de
afaceri de 15% \n 2019 fa]` de 2018, la
3,6 mld. lei. 

Ritmul de cre[tere din 2019 s-a
dublat comparativ cu anul 2018, cånd
cre[terea era de 7%. 

Mai multe detalii pe 
zfcorporate.ro

Cele mai mari zece companii din pia]a auto
local` au trecut pragul de 50 mld. lei \n
2019, dar doar cu ajutorul importatorilor

Magazinul Louis Vuitton de
la Bucure[ti a avut rezultate
record \n 2019, dup` un
avans de peste 20% al
afacerilor [i al profitului net

CRISTINA RO{CA

GIGANTUL francez Louis Vuitton,
venit direct pe pia]a local` cu un ma -
gazin monobrand amplasat \n galeria
comercial` The Grand a hotelului JW
Marriott, a ob]inut afaceri de 41,5 mil.

lei, plus 20% comparativ cu 2018. Marja
net` de profit a s`rit de 25% dup` ce
cå[tigul net a avansat cu 26%.

Astfel, anul trecut a devenit pentru
bran dul francez cel mai bun an din
punct de vedere financiar pe pia]a
local`, an de an cu excep]ia lui 2012

unitatea reu[ind s` \[i majoreze bu si -
nessul. 

Evolu]ia cifrei de afaceri arat` c`
marca fran cez` [i-a fidelizat clien]ii de pe
pia]a lo cal`, num`rul acestora fiind
limitat „p` tura“ clien]ilor cu venituri
lunare de peste 2.000 de euro fiind
sub]ire. De alt fel, pån` \n 2020 cånd
pandemia a lovit din plin consumul
privat, acesta s-a aflat pe un trend
ascendent \n ultimii aproape [ap te ani.
Tocmai de aceea [i businessul Louis
Vuitton s-a dublat \n perioada 2014-
2019. Totodat`, ca urmare a acestei evo -
 lu]ii unele branduri au revenit pe pia ]a
de lux din Romånia, iar altele s-au ex tins.

Acest an, marcat de pandemia de
COVID-19, ar putea reprezenta \ns`
un test pentru pia]a de lux local` dat
fiind c` orice criz` las` urme impor -
tante \n acest seg ment. 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

PUBLICITATE

livelive

UN SERVICIU DE 
VIDEOCONFERINȚE 
CE FACILITEAZĂ COMUNICAREA  
ÎN MEDIUL DE BUSINESS ÎN 
CONTEXTUL ACTUAL. 

Contact: Alexandru Matei / alexandru.matei@zf.ro / 0766.606.994

•  OFERA CEA MAI EXTINSA PLATFORMĂ 
MEDIA DE BUSINESS PRIN CARE COMPANIILE 
ÎȘI POT TRANSMITE MESAJELE  
CĂTRE MEDIUL DE BUSINESS.

•  PESTE 3 MIL PERSOANE CITESC  
ZF.RO ȘI BUSINESSMAGAZIN.RO

• PESTE 450.000 FOLLOWERS ÎN SOCIAL MEDIA

Beneficii:
•   Facilitează comunicarea între companii și 

partenerii lor de business;

•   Transmisiune LIVE pe canalele de distribuiție 
Ziarul Financiar și Business Magazin și pe 
canalele proprii conferințelor de presă și alte 
comunicări;

*   Serviciul poate fi adaptat, oferind și 
posibilitatea de a putea transmite în regim 
privat, cu acces limitat.

&

n Business MAGAZIN a lansat recent catalogul 100
TINERI MANAGERI DE TOP - edi]ia cu num`rul 15 -
iar odat` cu acesta num`rul tinerilor manageri sau
antreprenori promo va]i de-a lungul timpului prin
acest proiect a ajuns la 1.500. Situa]ia incert` din
prezent ne-a determinat s` \i \ntreb`m pe tinerii din
anuarul curent unde se v`d peste 10 ani, dar [i cum
cred ei c` le va schimba parcursul contextul
pandemic pe care \l travers`m. R`spunsurile lor ne
fac s` privim cu opti mism c`tre viitor [i - sper`m -
s` lu`m de cizii curajoase \n prezent. Citi]i 15
dialoguri cu tinerii manageri de top despre viitor \n
cea mai recent` edi]ie a Business MAGAZIN. 

n Pia]a imobiliar` trece prin schimb`ri majore -
cauzate atåt de contextul pandemic, cåt [i de noile

reguli \n materie de creditare. Cel mai recent
exemplu: prima cas` devine noua cas` - [i aduce
schimb`ri importante deopotriv` de partea
creditorilor, a celor care doresc s` \[i cumpere o
locuin]`, dar [i a noilor proiecte din pia]a
reziden]ial`. De ce trebuie s` ]inem cont ca s`
acces`m un credit ipotecar ve]i afla din cea mai
recent` edi]ie a Business MAGAZIN. 

n Doi prieteni au puse bazele unei afaceri care se
bazeaz` pe reinterpretarea jocurilor celebre ale
copil`riei, dar [i pe crearea unora noi, cu valoare
educa]ional`, \n special pentru copii, dar nu numai.
Povestea Titia, \n Business MAGAZIN. 

n Turismul sufer` \n toat` lumea ca urmare a
pandemiei de COVID-19, dar pentru Grecia era una
dintre principalele surse de venituri. Anul acesta se
dovede[te a fi un test pentru industria HoReCa
elen`, \ns` hotelierii [i proprietarii localurilor sunt
optimi[ti, respect` cu stricte]e m`surile de protec]ie
[i sper` ca afacerile lor s` \[i revin` par]ial pån` la
finalul anului. 

n Imagine a cump`t`rii tradi]ionale olandeze,
despre Mark Rutte, de altfel un eurofil, se spune c`
a ]inut \ntreaga Europ` captiv` pentru a proteja
interesele ]`rii sale [i propriile interese electorale.
Care este povestea premierului olandez? 

Ioana Matei

ANALIZ~

Produc]ia a pierdut teren \n 2019, \ns` vånz`rile s-au majorat
Topul companiilor de pe pia]a auto local` \n func]ie de cifra de afaceri raportat` \n 2019

Poz.                      Companie                                  CA 2019              CA 2018          Evolu]ie (%)          Profit net                 Profit net              Num`r de               Num`r de 
                                (grup)                                      (mil. lei)               (mil. lei)                                        2019 (mil. lei)           2018 (mil. lei)        angaja]i 2019         angaja]i 2018

1                 Automobile Dacia                  24.671,0            24.728,0             -0,2                   662,7                     752,4                 14761                  14.723

2                    Ford Romånia                      10.306,0            10.552,8             -2,3                   159,1                     176,4                  5289                    4.449

3    Renault Commercial Roumanie*       4.473,1              4.088,7               9,4                     75,5                       75,0                    181                      177

4                 Porsche Romånia                    3.632,1              3.159,0              15,0                   172,0                     154,0                   150                      144

5           Mercedes-Benz Romånia             2.490,7              2.336,2               6,6                      5,2                        27,9                    289                      266

6                  Toyota Romånia                    1.607,7              1.263,0              27,3                    34,5                       19,8                     61                         60

7                       }iriac Auto                         1.318,6              1.400,0              -5,8                     1,9                       -20,6                    985                     1017

8             BMW Group Romånia                  888,4                 745,6               19,2                    20,8                       26,8                     30                         34

9               Automobile Bavaria                   732,8                 645,5               13,5                     1,0                        -8,3                     538                     481,0

10                   Trust Motors                         602,6                 500,3               20,5                    23,8                       25,2                     99                         97
SURSA: anuar ZF Cei mai mari juc`tori din economie, Ministerul Finan]elor

l Circa 50,7 mld. lei au rulat \n 2019 cele mai mari zece companii
de pe pia]a auto local`, \n cre[tere cu 3% fa]` de anul anterior.

Vede]i \n Anuarul ZF 
Cei mai mari juc`tori din
economie – 2020, cum
arat` topurile pe 
70 dintre cele mai mari
sectoare din businessul
romånesc.

LOUIS VUITTON a intrat pe pia]a local` \n iunie 2008, magazinul de 130 mp fiind
deschis \n galeria hotelului de cinci stele JWMarriott.

Etalonul pie]ei de lux

l Brandul de lux este unul dintre pu]inele prezente
direct pe pia]a local`, majoritatea m`rcilor din
aceast` pia]` sunt aduse \n sistem de franciz`.

Cre[teri importante
Evolu]ia principalilor indicatori ai
magazinului Louis Vuitton din Romånia

An                   Cifr` de                   Profit
                 afaceri (mil. lei)           (mil. lei)

2009                18,4                   1,7

2010                19,8                   3,3

2011                20,4                   3,5

2012                20,0                   3,1

2013                20,2                   2,9

2014                20,3                   3,9

2015                24,2                   5,3

2016                28,0                   7,1

2017                31,7                   8,4

2018                34,3                   8,8

2019                41,5                  11,1
SURSA: Ministerul de Finan]e

Ce pute]i citi \n Business MAGAZIN: Cum a
schimbat pandemia planurile tinerilor manageri de
top din Romånia? 

Prima cas` devine noua cas` - 
[i aduce schimb`ri importante
deopotriv` de partea
creditorilor, a celor care doresc
s` \[i cumpere o locuin]`, dar 
[i a noilor proiecte din pia]a
reziden]ial`.

Pandemia a afectat turismul viticol, o surs` important` de venit pentru crame:

l |n Romånia sunt peste 250 de crame, iar dintre acestea
doar 100 de crame fac turism viticol l „Turi[tii care \[i
planific` acum astfel de ie[iri sunt din ce \n ce mai avizi 
de informa]ii ce ]in de acest domeniu de activitate“. 

|n Romånia sunt peste 250 de crame,
dintre care doar 200 produc vin \mbuteliat.
Cramele care sunt deschise [i pentru turi[ti
sunt \n jur de 100.

Cea mai mare cre[tere din
top 10 a fost \nregistrat`
de Toyota, \n condi]iile \n
care cererea pentru ma[ini
hibride a crescut \n 2019. 



|n Romånia num`rul vizitatorilor din parcuri
a crescut cu 73%, pe cånd \n farmacii [i
supermarketuri sunt cu 2% mai mul]i oameni

CRISTINA RO{CA

NUM~RUL romånilor care merg \n
parcuri sau \n alte spa]ii \n aer liber
precum plaje, parcuri na]ionale ori pie]e
este cu 73% mai mare \n august decåt
\nainte de pandemie, arat` o analiz` a
Our World in Data. Compara]ia se face
\ntre cifrele de la \nceputul lunii august
[i o valoare median` a perioadei dintre
3 ianuarie [i 6 februarie, cele cinci
s`pt`måni de dinainte de extinderea
rapid` a pandemiei.

Cre[terea puternic` a num`rului de
vizitatori din parcuri [i spa]ii de petrecere
a timpului \n aer liber poate fi pus` pe
seama faptului c` oamenii ocolesc acum
spa]iile \nchise unde riscul de r`spåndire
a bolii e mai mare. Totodat`, \n cazul
Romåniei conteaz` [i faptul c` e var` [i
atunci oamenii petrec mai mult timp \n
aer liber ca \n ianuarie-februarie.

Cre[terea num`rului de vizitatori
pentru astfel de obiective sau locuri se
remarc` \n toate ]`rile din Europa, ba
chiar \n Romånia e mai lent ritmul ca \n
alte ]`ri precum Polonia (plus 204%)
sau Olanda (172%).

|n ceea ce prive[te traficul din
mijloacele de transport \n comun
(indicatorul analizat este num`rul de
persoane din sta]iile de metrou, tren sau
autobuz), evolu]iile sunt diferite \n
Europa. Pe pia]a local` traficul din
mijloacele de transport \n comun a
sc`zut cu 12%, pe cånd \n Polonia sau
Fran]a se remarc` o cre[tere. Cifrele
depind mult de evolu]ia num`rului de
cazuri din fiecare ]ar`, de cåt de
populare sunt \n general mijloacele de
transport \n comun [i de modul \n care 
s-au pozi]ionat autorit`]ile vizavi de

folosirea lor \n vremuri de pandemie. Pe
pia]a local` mai multe voci au spus c`
aceste spa]ii sunt considerate a avea un
risc mare de transmisie a bolii din cauza
faptului c` de multe ori nu exist`
posibilit`]i de distan]are social`.
Totodat`, un alt motiv pentru care

traficul a sc`zut este faptul c` \n
continuare mul]i salaria]i lucreaz` de
acas`. |n ultima perioad` \ns` exist` un
num`r tot mai mare de firme care le cer
angaja]ilor s` revin` la birou chiar [i \n
ture sau par]ial. 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Cameron Romånia, produc`tor
de echipamente pentru
industria petrolier`, [i-a majorat
afacerile cu 5%, ajungånd la 
1,3 miliarde lei \n 2019

MIRUNA DIACONU

CAMERON Romånia, produc`tor de echipamente pentru
industria petrolier`, a \ncheiat anul trecut cu afaceri de 
1,3 miliarde lei, mai mari cu 5% fa]` de anul anterior, cånd
cifra de afaceri a fost de 1,23 miliarde lei, conform datelor
Ministerului de Finan]e. Rezultatele din 2019 ale
produc`torului de echipamente pentru industria petrolier`
au men]inut compania pe primul loc din industria
echipamentelor pentru energie.

Totodat`, profitul net al companiei ob]inut la finalul
anului trecut a fost mai mic cu 11% fa]` de cel din anul
anterior, astfel de la 255 milioane lei \n 2018 a sc`zut la 
225 milioane lei \n 2019. Compania [i-a majorat [i num`rul
de salaria]i anul trecut, astfel c` de la aproape 1.200 de
angaja]i, com pania a avut anul trecut un num`r de circa
1.400. 

Dup` rezultatele raportate \n 2019, Cameron Romånia
se afl` pe primul loc \n clasamentul companiilor din
domeniul echi pa men telor [i ser vi ciilor pentru dome niul
energetic, ur mat`
de Eaton Elec tro
Produc]ie pe locul
doi [i GSP Off -
shore, pe locul trei,
potrivit ultimei edi -
]ii a anuarului ZF
Cei mai mari juc` -
tori din eco nomie.

Cameron face
parte din grupul
american Schlum -
berger, una dintre
cele mai mari
companii de servicii
petroliere din lume, care de]ine o fabric` la Ploie[ti. Fabrica
din Ploie[ti a fost construit` de Cameron \n urma unei
investi]ii de 80 de milioane de dolari. Opera]iunile
Cameron au fost preluate \n vara anului 2015 de grupul
Schlumberger, printr-o tranzac]ie de 14,7 miliarde dolari.

Compania Cameron este prezent` pe pia]a din
Romånia din anul 2004, prin cump`rarea uzinei Sterom din
Cåmpina, unde produce echipamente pentru industria
petrolier` precum sisteme de pompaj de suprafa]`.

Mai multe detalii pe 
zfcorporate.ro

BOGDAN ALECU

Platforma IMGB va fi trans -
format` \n urm`torii patru ani \n
cel mai mare proiect imobiliar
din Capital`, mai mul]i posibili
cump`r`tori fiind \n discu]ii cu

Doosan pentru a prelua terenul. 
Printre cei interesa]i de cele 54 de

hectare se num`r` Ionu] Negoi]`, unul dintre
cei mai mari dezvoltatori de proiecte
reziden]iale din Capital`, consor]iul de
investitori Sud Reziden]ial dar [i un SIF,
potrivit datelor din pia]a imobiliar`. Va -
loarea tranzac]iei s-ar putea ridica la 30-50 de
milioane de euro. 

„Sunt interesat de achizi]ia platformei,
dar acum suntem \n momentul de discu]ii [i
taton`ri, negocieri. Noi dorim s` prelu`m
platforma \ntr-un parteneriat cu mai mul]i
investitori. Noi acolo dorim s` construim
reziden]ial dup` decontaminare [i se pot
construi locuin]e \n spate [i retail \n partea din
fa]`“, a declarat pentru ZF Ionu] Negoi]`. 

El a demarat anul trecut construc]ia
primelor trei blocuri din viitorul ansamblu
reziden]ial Hils Pallady Apartments de pe
bdul Theodor Pallady, lång` sta]ia de metrou
Anghel Saligny. Acesta va fi primul proiect
mixt din partea de est a Capitalei, Hils
Pallady avånd [i o component` de birouri cu
o suprafa]` \nchiriabil` de 2.130 mp. |n total,
proiectul va avea 12 blocuri cu 11 etaje fiecare
[i cu un total de 2.000 de apartamente, iar
ansamblul va fi construit \n dou` faze, de cåte
1.000 de apartamente fiecare. 

„Proiectul de la IMGB este unul de
durat`, nu va demara \n urm`torii doi ani cel
pu]in, \ns` noi pl`nuim dezvolt`rile cu doi-
trei-patru pa[i \nainte. Acum pia]a rezi -
den]ial` nu este \n cel mai bun moment al s`u,
fiind afectat` de pandemie. Ne a[tept`m ca
impactul s` fie unul [i mai puternic \ncepånd

cu 2021, \ns` ulterior pia]a va reveni pe
cre[tere“, a subliniat Ionu] Negoi]`. 

Printre cei interesa]i de platform` se
num`r` [i Sud Reziden]ial, sub forma unui
consor]iu de investitori. 

„|n urm` cu cåteva luni Sud Reziden]ial a
depus o ofert` \n numele unor in vestitori
imobiliari, o ofert` de achizi]ie \ntr-un share
deal. Noi am discutat cu compania care
dore[te s` achi zi]ioneze IMGB Doosan, \ns`
ei doresc s` preia echipamentele de pe plat -
form` [i ulterior s` vånd` terenul“, a spus
C`t`lin Grigore, general manager al Sud
Reziden]ial.

Fiind o zon` industrial`, \nainte de
dezvoltare imobiliar` aceasta trebuie decon -

taminat`, iar echipamentele trebuie scoase
din p`månt, opera]iuni care pot costa [i 1.000
de euro pentru un metru p`trat.

„Fiind o zon` industrial` noi propunem
un proiect mixt, comercial, de logistic` [i
birouri. Terenul de 54 ha are un front stradal
de 1 km, este vizavi de linia de metrou, \n

apropiere de centur`, la un bulevard proasp`t
modernizat care va avea un pasaj nou la
intersec]ia cu Centura Capitalei [i un altul la
Ap`r`torii Patriei“, a spus C`t`lin Grigore. 

|n imediata vecin`tate a IMGB s-au
dezvoltat deja mai multe proiecte rezi -
den]iale, cel mai mare fiind Cartierul Solar
format din 15 blocuri cu peste 1.000 de
apartamente.

Zona de sud a Capitalei a atras cele mai
multe dezvolt`ri reziden]iale, atåt \n Sectorul
4, \n special \n zona Luica, Turnu M`gurele,
Me ta lurgiei, cåt [i \n Pope[ti-Leordeni, unde
\n fiecare an se mut` cel pu]in 4.000 - 5.000 de
noi locuitori.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Mai mul]i investitori, printre care 
Ionu] Negoi]`, un SIF dar [i consor]iul de
investitori Sud Reziden]ial, interesa]i de
dezvoltarea platformei industriale IMGB
l Mai mul]i investitori sunt interesa]i s` dezvolte proiecte imobiliare, inclusiv locuin]e, spa]ii
logistice, birouri [i centre comerciale, la IMGB, bijuteria industriei romåne[ti de dinainte de 1989. 
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Elita industriei romåne[ti se transform` \n megaproiect industrial: 

PLATFORMA IMGB ocup` un teren
de 54 ha, are mai multe sta]ii
proprii ale STB. Dezvoltatorii
interesa]i de lot vor s` dezvolte un
proiect mixt, de reziden]ial,
comercial, office [i logistic`.

Cum a schimbat pandemia obiceiurile legate de mobilitate

l Pandemia de COVID-19 a schimbat modul \n care tr`im, \n care ne comport`m \n
societate [i \n care ne mi[c`m. M`surile luate de autorit`]i pentru a limita
r`spåndirea virusului au limitat libertatea de mi[care astfel c` oamenii au ie[it mai
pu]in ini]ial, iar apoi au evitat anumite spa]ii.

Cele mai multe pe minus
Cum a evoluat traficul \n pandemie \n diferite medii
}ar`/                   Retail [i            Magazine            Sta]iile de        Parcuri [i             Timp 
Indicator          timp liber*        alimentare            transport          spa]ii \n           petrecut
                                                      [i farmacii               publice            aer liber             acas`

Romånia          -9%                   2%                  -12%               73%              -6%

Polonia            20%                  25%                  8%               204%             -7%

Germania         -5%                  35%                  -7%                89%              -1%

SUA                 -16%                 -4%                 -24%               52%               3%

Italia                -13%                -11%                 -9%                61%              -6%
* malluri, cafenele, muzee, cinematografe. SURSA: ourworldindata.org

l Compania a \nregistrat un profit net
de 225 milioane lei anul trecut, dup` o
sc`dere de 11%.

Cameron face parte din
grupul american
Schlumberger, una dintre
cele mai mari companii
de servicii petroliere din
lume, care de]ine o
fabric` la Ploie[ti.

Printre cei interesa]i de
platform` se num`r` [i 
Sud Reziden]ial, un consor]iu 
de investitori. 
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CRISTINA RO{CA

Romånii au cheltuit 1,26 mld.
euro pe \nc`l]`ri anul trecut,
vånz`rile crescånd cu 8,5%
comparativ cu 2018. Astfel,
aceast` pia]` a avut un avans

mai accelerat decåt cel al
consumului privat \n
ansamblul s`u (circa 7%),
arat` calculele ZF pe baza

datelor oferite de compania de cercetare de
pia]` Euromonitor.

„Cifrele includ [i vånz`rile online pen tru
c` altfel, \n offline nu exis t` cre[tere, ba chiar
e un mic declin. Per total \ns`, pia ]a de
\nc`l]`minte a cres cut. Doar pentru offline
\ns`, 2017 a fost ulti mul an de glorie, apoi a
\nceput trendul des cen dent“, spune Dan
Pavel, fon datorul Ben ve nuti, unul dintre cei
mai im por tan]i juc`tori din pia]a de profil.

El adaug` c` \n ultimii ani cre[te
puternic cota de pia]` a online-ului, iar
competi]ia e tot mai acerb`. Pandemia nu a
f`cut decåt s` faciliteze aceast` evolu]ie.
„Juc`torii pur online sunt cei mai periculo[i.
Noi cei care avem un model mixt online [i
offline juc`m dup` anumite reguli. Avem
\nceput de sezon, avem promo]ii la
jum`tatea perioadei [i oferte de final. La cei
pur online nu exist` un cadru legislativ, deci
ei au tot timpul pro mo ]ii, a[a c` noi intr`m \n
lupt` cu un handicap.“

Pia]a este \mp`r]it` \n trei segmente
principale – pantofi pentru femei, pentru
b`rba]i [i pentru copii. Prima categorie, cea

a \nc`l]`rilor pentru femei, este clar
dominant`, cu o cot` de pia]` de aproape
60% la total. La polul opus, din totalul sumei
doar 10% din bani au mers c`tre produse
pentru copii, restul fiind cheltui]i pentru
b`rba]i.

Pia]a de \nc`l]`minte \n ansamblul s`u
este puternic concuren]ial`, cu zeci de
branduri locale [i interna]ionale care se lupt`
pentru cei circa 65 de euro pe care \i cheltuie
\n medie un romån pe pantofi \n fiecare an.

Acest lucru se poate observa din faptul c`
primii cinci juc`tori au doar 17% din vånz`ri.
Exist` diferen]e consi derabile de la un
segment la altul, \n cazul pantofilor pen tru
copii existånd o concuren]` mai redus`, mai
exact primele cinci branduri au \mpreun`
aproape 30% din vånz`ri. 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Topanel, produc`tor de panouri termoizolante:
Finaliz`m \n septembrie o investi]ie de peste jum`tate de
milion de euro, care va cre[te capacitatea de produc]ie

ALINA-ELENA VASILIU

PRODUC~TORUL de panouri termo -
izolante Topanel din Råmnicu Vålcea,
controlat de o companie din Cipru,
estimeaz` o cifr` de afaceri cu 15% mai
mare \n 2020 fa]` de anul trecut, cånd
businessul s-a situat la 190 de milioane de lei.

„|n prima jum`tate de an am \nregistrat
cre[teri de 15% fa]` de target, datorate
faptului c`, pån` la jum`tatea lunii martie,
am \nregistrat o cre[tere de aproape 35% a
volumului de panouri termoizolante. Dup`
jum`tatea lunii martie, am fost afecta]i, ca
majoritatea companiilor, iar oprirea de trei
s`pt`måni din aprilie a f`cut s` avem o
cre[tere de doar 15%“, spune Gabriel
Voicu, director de vånz`ri la Topanel.

Dac` nu ar fi fost pandemia [i pauza de
activitate, businessul ar fi putut cre[te cu 20-
25% fa]` de perioada similar` a anului 2019,
adaug` el. „Sper`m ca activitatea s` nu ne
fie afectat` \n toamn` [i, \n ciuda pandemiei,
suntem optimi[ti c` am putea atinge cre[teri
ale volumelor de vånz`ri de 15% fa]` de
2019.“

Topanel are o fabric` la Råmnicu Vålcea
[i lucreaz` la o a doua unitate de produc]ie,
care urmeaz` s` fie situat` exact lång` cea
existent` deja [i va fi construit` folosindu-se
fonduri europene pentru mai mult de
jum`tate din investi]ia total` de 9 milioane
de euro. Investi]ii se fac [i \n fabrica deja
existent`. „Topanel va finaliza \n luna
septembrie o investi]ie de peste jum`tate de
milion de euro, fapt care va duce la o cre[tere
cu peste 25% a capacit`]ii de produc]ie.“ 

Managerul de vånz`ri al companiei
spune c`, \n primele [ase luni ale anului, s-a
resim]it o cre[tere mai mult a proiectelor

mici [i medii [i mai pu]in a celor mari, care au
fost stagnate sau amånate, din cauza
pandemiei. Pentru a face fa]` dificult`]ilor
generate de acest context, compania a aplicat
pentru o finan]are de la guvern. „Am aplicat,
ca multe companii, pentru sus]inerea de
capital de lucru prin programul IMM Invest,
dar pån` \n momentul de fa]` nu am ob]inut
aprobarea creditului“, spune Gabriel Voicu.

Din cifra de afaceri a companiei, peste
40% sunt realizate la export, \n ]`ri precum
Ungaria, Slovacia, Austria, Germania,
Belgia, Cehia.

Din seria clien]ilor Topanel fac parte,
printre al]ii, dezvoltatorii de spa]ii

industriale CTP, WDP, dar [i produc`torul
de componente auto Faurecia, constructorul
PAB Romånia, hipodromul din Ploie[ti,
mallurile Veranda, Promenada sau centrele
comerciale din Råmnicu Vålcea [i Satu
Mare ale sud-africanilor de la NEPI
Rockcastle. Distribu]ia panourilor sandwich
(termoizolante) are loc prin re]ele de
bricolaj precum Arabesque sau Hornbach,
dar [i direct c`tre beneficiari finali, care \[i
cump`r` singuri panourile [i le monteaz`,
sau c`tre arhitec]i.

Topanel Production Panels este de]inut`
de Revaty Limited, o companie \nregistrat`
\n Cipru, [i Vasile Dorin Voicu, potrivit
platformei Confidas.ro.

Pia]a local` de panouri sandwich, pe
care activeaz` Topanel, a ajuns \n 2019 la o
valoare de aproape 130 de milioane de euro,
apropiindu-se astfel de nivelul din 2007,
maximul ultimilor 13 ani, potrivit datelor
furnizate de oficialii companiei de
consultan]` \n construc]ii Neomar Con -
sulting. Fa]` de 2018, pia]a a crescut anul
trecut cu 9%.

alina.vasiliu@zf.ro

Doi studen]i au creat o
platform` online pentru
a crea vizibilitate
produc`torilor locali care
vor s` \[i vånd` produsele

MIRUNA DIACONU

EUGEN Iordache [i Mircea Oana, doi
studen]i romåni la informatic`, au lansat
platforma AgriHub, un marketplace online

care \i pune \n le -
g`tur` pe pro du c`torii
locali, oferin du-le vizi -
bilitate, cu clien]ii care
doresc produse proas -
pete.

Prin intermediul platformei, produ -
c`torii locali pot vinde diferite produse, de
la legume la verde]uri, fructe proaspete,
pån` la miere [i mixuri de legume des -
hidratate.

Cei doi studen]i, angaja]i \ntr-o
companie IT, au identificat nevoia de
vizibilitate \n mediul online a produ -
c`torilor locali \n urm` cu un an cånd unul
dintre clien]ii companiei la care lucrau
venea din industria de agricultur`.

„Luånd contact cu mai multe startup-uri
din agricultur` ne-am dat seama c` exist` o
problem` cu vånzarea produselor locale.
Aveam mai de mult ideea de a face
produc`torii romåni mai vizibili pe pia]`,
\ns` nu ne gåndisem la o form` concret` a
proiectului. \n noiembrie, cånd am
participat la conferin]a Impact Hub pe
tema Food & Agri, am g`sit o ni[` \n zona
de produse locale c`tre restaurante“,
explic` Eugen Iordache, cofondator
AgriHub.ro. 

Mai multe detalii pe 
zfcorporate.ro

Romånii au cheltuit 1,2 mld. euro pe pantofi
anul trecut, pia]a crescånd cu 8,5%, sus]inut`
de online. Pandemia a \ntrerupt brusc trendul
ascendent, iar cifrele pentru 2020 sunt incerte
l Primele cinci branduri din pia]a de \nc`l]`minte au \mpreun` doar 17% din vånz`ri, semn c`
este o pia]` puternic competitiv` l Mai bine de jum`tate din pia]` e reprezentat de segmentul
pantofilor de dam` l Un singur brand romånesc – Benvenuti – \[i face loc \n top 5.

Max SRL, o companie din Murfatlar, jude]ul Constan]a,
vrea s`-[i extind` re]eaua de magazine cu materiale de
construc]ii cu care a ajuns anul trecut la o cifr` de afaceri

de peste 75 de milioane de lei.
Re]eaua num`r` \n prezent 
11 spa]ii de desfacere.
„Businessul nostru este unul de
familie, fondat \nc` din 1992 de
administratorul societ`]ii, tat`l

meu, Mihai Dumitru, \n momentul acesta fiind implica]i [i
cei doi fii – C`t`lin Dumitru [i M`d`lin Dumitru. La \nceput,
a func]ionat ca firm` de transport marf`, ulterior
transformåndu-se \n businessul actual, de comer] cu
materiale pentru construc]ii“, spune C`t`lin Dumitru, unul
dintre ac]ionari.
Pån` \n 2012, Max SRL a func]ionat ca un business mixt,
axåndu-se atåt pe comer]ul cu ridicata, cåt [i pe comer]ul
cu am`nuntul, \n cinci spa]ii de vånzare. Odat` cu
recesiunea de acum circa zece ani, a avut loc o
restructurare a afacerii, care a decis s` r`mån` cu 11 spa]ii
moderne de vånzare pe raza jude]elor Constan]a (\n loca -
lit` ]ile Murfatlar, Medgidia – cu dou` puncte de lucru, Cer -

navod`, Hår[ova, Mihai Kog`lniceanu, Negru Vod`, Man -
galia, 23 August, Valu lui Traian) [i Ialomi]a (la Fete[ti).
„Pentru restul anului 2020, inten]ion`m s` ne consolid`m
pozi]ia \n pia]a materialelor de construc]ii, avånd \n
derulare mai multe proiecte interne \n acest sens, printre
care un nou depozit logistic \n Murfatlar, dar [i un magazin
modern \n aceea[i localitate“, mai spune C`t`lin Dumitru.
Max SRL a realizat \n 2019 un profit \n valoare de 
4,2 milioane de lei [i a avut un num`r mediu de 240 de
angaja]i.
„Primul semestru din 2020, \n ciuda pandemiei [i a
restric]iilor, a fost unul peste a[tept`rile noastre, avånd o
cre[tere de aproximativ 30-35% fa]` de semestrul 1 din
2019, direc]ia consumatorului final fiind, \n acest an, c`tre
renovarea [i redecorarea locuin]ei, deoarece nu a mai putut
cheltui banii \n concedii sau \n alte domenii – shopping,
HoReCa“, spune C`t`lin Dumitru.
Printre produc`torii ale c`ror materiale le distribuie Max
SRL, figureaz` pe site-ul companiei nume precum CRH,
Fabryo Corproation, Celco, Saint-Gobain Construction
Products, AdePlast, KAI Ceramics, Ceresit sau Tondach. 

Alina-Elena Vasiliu

l Max SRL a realizat \n 2019 un profit \n valoare de 4,2 milioane de lei
[i a avut un num`r mediu de 240 de angaja]i.

ANTREPRENORI 
LOCALI

ANALIZ~ Total pia]` \nc`l]`minte
Brand                               Cot` de pia]`
                                              2019 (%)

Deichmann                     5,5%

CCC                                  4,9%

Benvenuti                       2,4%

Decathlon                       2,3%

Nike                                 1,9%

Top 5                              17,0%

|nc`l]`minte femei
Brand                                      Cot` de pia]`
                                                     2019 (%)

Deichmann                                   5,3%

CCC                                                5,0%

Benvenuti                                     2,6%

Zara                                               1,3%

Decathlon                                    1,2%

Top 5                                            15,4%

|nc`l]`minte b`rba]i
Brand                                  Cot` de pia]`
                                                 2019 (%)

Deichmann                        4,9%

CCC                                     4,7%

Nike                                   2,7%

Benvenuti                          2,6%

Decahtlon                         2,4%

Top 5                                 17,3%

|nc`l]`minte copii
Brand                                     Cot` de pia]`
                                                    2019 (%)

Deichmann                          8,8%

Decathlon                           7,9%

CCC                                       4,9%

adidas                                  4,5%

Nike                                     3,6%

Top 5                                   29,7%

Cum va ar`ta pia]a la final de 2020 va 
depinde \ns` mult de ultimele luni din an.

SURSA: Euromonitor

O pia]` puternic fragmentat`
Cum se \mparte pia]a de \nc`l]`minte din Romånia

Investi]ie \n pandemie

l Topanel are o fabric` la Råmnicu Vålcea [i lucreaz` la o a doua unitate de produc]ie.

Familia Dumitru din Constan]a face afaceri de 75 mil. lei cu o re]ea de 11 magazine de materiale de construc]ii

Pån` \n 2012, MAX SRL a func]ionat ca un business mixt, 
axåndu-se atåt pe comer]ul cu ridicata, cåt [i pe comer]ul cu
am`nuntul, \n cinci spa]ii de vånzare.

Din cifra de afaceri a
companiei, peste 40% vine din
export, \n ]`ri precum Ungaria,
Slovacia, Austria, Germania,
Belgia, Cehia.

UN START-UP 
PE ZI

l Platforma AgriHub este
momentan disponibil` doar
\n Bucure[ti [i \mprejurimi,
urmånd a se extinde [i \n
celelalte ora[e mari. 

Pia]a de \nc`l]`minte \n
ansamblul s`u este puternic
concuren]ial`, cu zeci de
branduri locale [i interna]ionale
care se lupt` pentru cei circa
65 de euro pe care \i cheltuie 
\n medie un romån pe pantofi
\n fiecare an.
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C~T~LINA APOSTOIU

SPERAN}ELE \ntr-o revigorare rapid` a celei mai mari
economii europene, cea a Germaniei, se men]in \n condi]iile
\n care sectorul manufacturier \ncepe
s` prind` din urma sectoarele orientate
c`tre consum. 
|n acela[i timp, indi ca torii comerciali
semnaleaz` o revenire. 

Totu[i, perspectivele pozitive sunt
um brite de o reluare a cre[terii cazu ri -
lor de \mboln`vire, care genereaz` te -
meri privind un al doilea val al pan -
demiei.

Produc]ia industrial` a avansat cu
8,9% \n iunie, u[or peste a[tept`ri,
anun]ul venind dup` date anterioare ce
au indicat o cre[tere a cererii fabricilor
germane. Ultimele date sugereaz` c`
cea mai mare economie european`
[i-ar putea reveni mai rapid decåt economiile vecine, scrie
Bloomberg. 

Mai multe detalii pe www.zf.ro

C~T~LINA APOSTOIU

INDUSTRIA spaniol` a turismului resimte \n continuare
extrem de acut impactul crizei aduse de pandemie, scrie El
Pais. 

Potrivit ultimelor date, doar 204.926 de vizitatori
interna]ionali au sosit \n Spania \n iulie, cu 97,7% mai pu]ini
\n termeni anuali. 

Este cel mai slab semestru din istorie pentru turismul
spaniol, cu numai 10,78 milioane de turi[ti, \n sc`dere cu
71,7% fa]` de perioada similar` a anului trecut. Cheltuielile
turi[tilor din primul semestru au sc`zut de asemenea
puternic, cu 70,6%, la numai 11,84 miliarde de euro.

Aceasta \nseamn` c` sectorul turistic a pierdut din cauza
pandemiei 27,3 milioane de vizitatori [i venituri estimate de
28,4 miliarde de euro \n prima jum`tate a acestui an fa]` de
primul semestru din 2019. 

Iar noile focare, dublate de avertismentele de c`l`torie
emise de mai multe ]`ri, sugereaz` c` lucrurile nu se vor
\mbun`t`]i \n semestrul al doilea al anului.

Mai multe detalii pe www.zf.ro
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Ministrul britanic de finan]e: Prelungirea
programului de [omaj par]ial le-ar da oamenilor
speran]e false. E nevoie de noi oportunit`]i

Ministrul britanic de finan]e Rishi Sunak a declarat c`
nu este corect ca oamenii s` fie ]inu]i „prin[i“ \n situa]ii
d`t`toare de speran]e false \n momentul \n care a fost
\ntrebat dac` va prelungi schema de [omaj par]ial
pentru economiile cel mai dur lovite de pandemie,
relateaz` The Guardian. Programul de [omaj par]ial nu
este sustenabil pe termen lung, a ad`ugat Sunak.
Guvernul ar trebui s` ajute oamenii s` se preg`teasc`
pentru noi oportunit`]i. C`t`lina Apostoiu

Pandemia le prie[te. Exporturile Chinei 
au avansat cu 7,2% \n iunie pe fondul cererii
masive de echipamente medicale

Exporturile denominate \n dolari ale Chinei au crescut
cu 7,2%, \n timp ce importurile au sc`zut cu 1,4% fa]`
de datele de anul trecut, noteaz` CNBC. |n pofida
panemiei care a afectat cererea global`, exporturile
Chinei au rezistat \n condi]iile \n care exporturile de
produse medicale au crescut puternic \n prima jum`tate
a acestui an. Tendin]a a continuat [i \n iulie, potrivit lui
Martin Rasmussen, economist al Capital Economics.
C`t`lina Apostoiu

Donald Trump cere guvernului s` cumpere
medicamente de la companiile americane

Pre[edintele american Donald Trump a semnat un ordin
executiv prin care cere guvernului federal s` procure
anumite medicamente esen]iale de la produc`tori
americani, \n \ncercarea de a reduce dependen]a SUA
de lan]urile mondiale de aprovizionare, potrivit
Financial Times. Trump a cerut guvernului s` realizeze o
list` cu medicamente esen]iale care trebuie cump`rate
de la companiile americane ca parte a ordinului.
C`t`lina Apostoiu

Oficial: PIB-ul polonez va sc`dea cu 4,6% 
\n 2020, va cre[te cu aproximativ 4% \n 2021

Ministrul polonez de finan]e Tadeusz Koscinski a
anun]at c` economia Poloniei este a[teptat` s` se
contracte cu 4,6% \n acest an pe fondul pandemiei,
scrie Polskie Radio. Acesta a ar`tat c` sc`derea va fi
cea mai redus` din UE. „Anul viitor ne a[tept`m la o
cre[tere de aproximativ 4%, astfel c` avea o revenire
pån` la finalul anului viitor“. C`t`lina Apostoiu

Poft` de cåntat. Guvernul ungar va aloca 
2,12 mld. forin]i pentru sus]inerea
evenimentelor muzicale

Guvernul Ungariei a decis alocarea unei finan]`ri de
2,12 miliarde de forin]i (10 mil. euro) pentru sus]inerea
organizatorilor de festivaluri de muzic` [i concerte ale
c`ror activit`]i au fost puternic afectate de pandemie, a
declarat purt`torul de cuvånt al guvernului Alexandra
Szentkiralyi, potrivit Budapest Business Journal.
Organizatorii de festivaluri vor primi 700 milioane de
forin]i \n total. C`t`lina Apostoiu

Prieten oligarh al pre[edintelui ucrainean, acuzat
de furtul [i sp`larea a miliarde de dolari

Departamentul american de Justi]ie l-a acuzat pe Igor
Kolomoysky, oligarh considerat ca fiind un apropiat al
pre[edintelui ucrainean Volodimir Zelensky, de furtul a
miliarde din cadrul b`ncii pe care o de]ine [i de
sp`larea acestor fonduri la nivel mondial, scrie Euractiv.
Kolomoysky, unul dintre cei mai puternici oligarhi
ucraineni, este acuzat c` a ajutat la sustragerea a 
5 miliarde de dolari din cadrul PrivatBank. 
C`t`lina Apostoiu

UE vine \n ajutorul Libanului. }ara va primi
condi]ii comerciale preferen]iale

Uniunea European` a oferit Libanului condi]ii comerciale
preferen]iale \n contextul \n care statul [i banca central`
a ]`rii din Orientul Mijlociu se afl` \n pragul colapsului \n
urma exploziei din Beirut, relateaz` Deutsche Welle.
Pre[edinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a
f`cut acest anun] dup` o convorbire telefonic` avut` cu

premierul libanez Hassan Diab \n care aceasta a promis
sus]inere de urgen]` de 33 milioane de euro pentru ]ara
aflat` \n criz`. C`t`lina Apostoiu

Datoriile gospod`riilor americane scad pentru
prima dat` \n [ase ani

Americanii [i-au restråns \mprumuturile \n trimestrul II al
acestui an \n condi]iile \n care pandemia a \nghe]at
economia, datoria total` a gospod`riilor din SUA sc`zånd
pentru prima dat` \n [ase ani, scrie Bloomberg. Datoria
total` s-a redus cu 0,2% la 14.270 mld. dolari, de la
14.300 mld. dolari \n T1. C`t`lina Apostoiu

China cere b`ncilor [i fondului suveran s` reduc`
salariile \n fa]a declinului economic. În cazul 
unor companii reducerile ar putea atinge 
\n medie 30%

Autorit`]ile chineze \[i intensific` presiunile exercitate
asupra celor mai mari grupuri financiare de stat ale ]`rii
\n sensul reducerii salariilor \n contextul \n care
economia acesteia se confrunt` cu cel mai lent avans
din patru decenii, relateaz` Bloomberg. Planurile de
limitate a pl`]ilor vizeaz` inclusiv masivul fond suveran
al Chinei, iar \n cazul unor companii reducerile ar putea
atinge \n medie 30%. C`t`lina Apostoiu

Construc]ia interconectorului de gaze Grecia-
Bulgaria \ntåmpin` dificult`]i. Muncitorii sus]in
c` nu mai sunt pl`ti]i de trei luni

Construc]ia unui gazoduct strategic sus]inut de
Uniunea European` care este a[teptat s` sparg`
monopolul gazelor ruse[ti pe pia]a bulgar` a intrat
\n impas, potrivit Euractiv. Mai multe zeci de
muncitori bulgari care construiesc interconectorul au
protestat \n Bulgaria, sus]inånd c` nu au fost pl`ti]i
timp de cel pu]in trei luni. Ace[tia amenin]` cu
demisia dac` nu-[i primesc salariile imediat. 
C`t`lina Apostoiu

BOGDAN COJOCARU

|
n cel mai recent asalt al s`u, pre[edintele
american Donald Trump a vizat TikTok [i
WeChat, aplica]ii chineze[ti care [i-au
dezvoltat re]ele imense de utilizatori \n toat`
lumea. Anali[tii spun c` pericolul este ca

aceste re]ele sociale ar putea fi folosite ca
instrumente care s` amenin]e controlul pe care SUA
au asupra re]elelor interna]ionale de pl`]i. 

China este lider mondial la produc]ia de ma[ini
elec trice [i o companie chinez`, Huawei, este cam -
pion la vånz`rile de telefoane mobile inteligente [i
unul din juc`torii de top de pe pia]a 5G. SUA au
Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, Intel Corpo ra -
tion, Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft [i
sis teme consacrate de pl`]i electronice. |ntre cele
dou` superputeri se duce un r`zboi rece, iar unul
dintre fronturi este suprema]ia \n domeniul tehno -
logiei. 

Trump a demonstrat s`pt`måna trecut` cåt de
simplu poate controla resurse esen]iale pentru com -
paniile de tehnologie din China: banul [i inves titorii. 

Ac]iunile chinezilor din sectorul de tehno logie au
pierdut vinerea trecut` mai mult de 75 miliarde de
dolari din valoare pe bursa din Hong Kong dup` ce
Trump a anun]at ordine executive care vizeaz` popu -
larele aplica]ii de social media chineze[ti TikTok [i
WeChat, scrie Financial Times. La un mo ment dat,
pierderile s-au dus la 100 de miliarde de dolari. 

Ac]iunile Tencent au sc`zut cu 10% \n urma
ordinului liderului american prin care companiile
americane au primit r`gaz de 45 de zile s` opreasc`
afacerile cu aplica]ia WeChat, de]inut` de compania
din China. 

Un alt ordin vizeaz` tranzac]iile cu platforma de
partajare video TikTok a ByteDance. 

Traderii au spus c` aria larg` de aplicare a
deciziilor lui Trump a l`sat deschis` posibilitatea ca
SUA s` \mpiedice toate leg`turile cu Tencent [i
ByteDance. Acest lucru ar putea reprezenta o lovi -
tur` serioas` pentru afacerile cu
jocuri video din SUA ale Tencent.
Compania de]ine participa]ii la com -
panii de top precum con struc torul de
ma[ini electrice Tesla, pro duc`torul
de jocuri Epic Games [i platforma de
streaming de muzic` Spotify. 

Pierderile s-au extins dincolo de
com paniile nominalizate \n inter dic -
]ii. Grupurile chineze de internet Ali -
 baba [i JD.com au sc`zut pån` la
7%. ByteDance, care a discutat cu
Micro soft o posibil` vånzare a ope ra -
 ]iunilor TikTok din SUA [i din alte
p`r]i, nu este listat` pe burs`. 

Despre TikTok, revista Foreign Magazine scrie
c` aceasta este frontul central al r`z boiului pentru
suprema]ie \n tehnologie dintre SUA [i China. 

Aplica]ia video a devenit viral` \n \ntreaga lume
[i va stabili un precedent despre cum societ`]ile

libere abordeaz` re]elele sociale chineze[ti. TikTok
avea pån` recent un miliard de utilizatori \n \ntreaga
lume. Pån` pe 29 iunie, cånd India a interzis aplica]ia,

al`turi de alte 58  de aplica]ii
chineze[ti pentru tele foane mobile
inteligente, printre care WeChat,
platform` de mesa gerie, jocul video
Clash of Kings [i h`r]ile Baidu. 

India, care are mai pu]ini
utilizatori de internet doar decåt
China, reprezenta jum` tate din
utilizatorii care au desc`rcat apli -
ca]ia TikTok anul trecut. 

Dac` viitorul internetului va fi
determinat de un r`zboi al tehno -
logiei \ntre SUA [i China, India este
un teren de lupt` hot`råtor. 

Ruptura digital` dintre China [i
India asigur` faptul c` aceasta din urm` va ajunge \n
spa]iul cibernetic american, explic` Salvatore
Babones, profesor la Centrul pentru Studii Indepen -
dente din Sydney. Interdic]iile din India vin pe fondul
unor tensiuni la grani]a cu China care au avut ca

rezultat zeci de mor]i. Oficial, decizia Indiei are de-a
face cu \ngrijor`rile privind protec]ia vie]ii private [i
folosirea f`r` acord a datelor utilizatorilor. 

De mult timp au fost probleme cu colectarea,
re]inerea [i procesarea datelor private de c`tre
companiile chineze. Dar de aceast` dat`, India a
mers mai departe anun]ånd c` opera]iunile celor 
59 de aplica]ii chineze[ti „aduc prejudicii
suveranit`]ii [i integrit`]ii ]`rii“. 

Nu doar India vede un pericol \n TikTok, prima
aplica]ie chinezeasc` devenit` viral` \n \ntreaga
lume. Semnale de alarm` au tras [i anali[ti americani,
care au sugerat c` guvernul de la Beijing ar putea
folosi aplica]ia pentru a transmite dezinform`ri cu
scopul de a influen]a politica american`, de a extinde
practicile de cenzur` chineze \n afara spa]iului chinez
sau de a colecta date per so nale cu care pot fi [antaja]i
americanii, 40 de milioane dintre ei desc`rcånd
aplica]ia \n 2019. 

TikTok, cu un spa]iu plin cu clipuri puerile sau
adresate mai ales adolescen]ilor, poate avea [i
influen]e politice. 

Mai multe detalii pe www.zf.ro

Aplica]iile chineze[ti TikTok [i WeChat, care [i-au creat
re]ele imense de utilizatori \n toat` lumea, au devenit linia
\ntåi a frontului \n r`zboiul rece dintre SUA [i China

Speran]ele de redresare
a economiei Germaniei
se \nt`resc. Cre[te \ns`
teama de un al doilea
val al pandemiei
l Volumul comercial se men]ine cu 10%
sub nivelul aceleia[i perioade din 2019, iar
orice perspectiv` pozitiv` este umbrit` de
reluarea cre[terii cazurilor de \mboln`vire.

Pandemia devasteaz`
turismul spaniol. Declinul
este de 97,7% \n iulie
l Aceasta \nseamn` c` sectorul a pierdut
27,3 milioane de vizitatori [i venituri de
28,4 mld de euro \n S1.

Demonstra]ie \n India \mpotriva unor presupuse incursiuni ale armatei chineze pe teritoriul indian. 
Ochii ro[ii ai b`trånei simbolizeaz` furia.

BANCA TELEFON

BCR 08010801227

BRD 0800803803 (free); 3026161

Bancpost 3080901

CEC 3111119; 0800800848 (free)

Banca Romåneasc` 0213059000

Alpha Bank 0800825742 (free)

Banca Transilvania 0264/407150

Libra Internet Bank 2088000

Credit Europe Bank 3017100

Banca Comercial` Feroviara 021.303.40.00

Banca Comercial` Carpatica 0800807807

TBI Bank 0215298600

GarantiBank 0212009494, 0800801234

Volksbank 0800672222 (free)

Idea Bank S.A. *4455 sau 0213189500
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                       Bank Leumi Rom.*               0                      1.000            0,5 pf, 0,5 pj             0                1,6            1,8             2               -               2                0                 2.500               0              1,6            1,8             2              -               2

                         Bancpost                                -                      1.000      0,5% min. 3€/echiv.   0,05            0,15          0,25          0,30                         0,60              -                  5.000               0             0,10          0,20          0,25                         0,45

                                                                           

                             Raiffeisen Bank                         -                         500                  0,5                      -                   -                 -              0,20             -             0,30                

                                                                                                        5.000                0,5                      -                 0,85              1              1,2                             1,4                                    5.000                 0               0,9             1,1             1,3              -              1,6

                                                                                                40.000              0,5                     -                  -             0,30          0,50                         0,60               

                         BCR                                        250                     200         1% min.5$            0,5             0,01          0,05          0,10            -            0,20          3.000              3.000               0             0,20          0,32          0,55         0,61         0,68

                         BRD                                          -                       150                  -                      0               0,15          0,30          0,40            -            0,60          5.000              5.000            0 (pj)          0,10          0,20          0,30            -            0,40

                                                                      -                      3.001                  -                     0               0,20          0,35          0,45            -            0,65              -                      -               0 (pfa)         0,15          0,30          0,40            -            0,60

                                                                     -                     10.001                 -                     0               0,25          0,40          0,50            -            0,70              -                      -                    -                 -                -               -               -               -

                                                                     Persoane fizice - Conturi de economii ATUCONT: capitalizare trimestrial` - 0,40% pe an; suma minim` \n cont - 700 USD

                       TBI Bank                                 -                          -                        -                     -             1,10          1,25          1,40         1,50         1,60              -                      -                    -              1,00          1,15          1,30            -            1,50

                         Transilvania                                                   250               0,5                   0               0,15          0,25          0,30                          0,6 1.000                           0             0,10          0,20          0,25         0,35         0,45

                         Alpha Bank                          -                       25                   *                          -               0,40          0,60            1            1,05         1,05            -                   -                    -              0,20          0,40          0,70         0,75         0,85

*Comision retragere numerar: 0% \n ziua scaden]ei depozitului [i \n urm`toarele 3 zile lucr`toare. Pentru deponenti persoane fizice din categoria pensionari, studenti si salariati care incaseaza salariul in contul deschis la Alpha Bank se aplica

majorari de dobanda (0,20% pe an pentru RON, respectiv 0,10% pe an pentru EUR si USD) pentru depozitele la termen standard cu scadenta mai mare sau egala de 3 luni.

                             <15.000 USD                                          300                  0                   0,00            0,25          0,40          0,60         0,75         0,90              0                 1.000             0,00           0,25          0,40          0,60         0,75         0,90

                         >15.000 USD                                  300                  0                   0,00            0,35          0,50          0,70         0,85         1,00         15.000             1.000             0,00           0,35          0,50          0,70         0,85         1,00

                         Libra Internet Bank*          50                      100                  0                      0               0,15          0,25          0,55         0,65         0,80             50                  100              0,00           0,15          0,25          0,55         0,65         0,80

                       Libra Internet Bank: *dobånzile afi[ate sunt valabile pentru depozitele constituite online; 
                         CEC Bank                                  –                        200        0 la scaden]`/0,5%           0               0,05          0,05          0,10                         0,15              –                 3.000               0             0,05          0,05          0,05                         0,15

                                                                      -                         200                    0,00            0,00            0,30          0,70          1,00            -            1,20              -                      -                    -                 -                -               -               -               -

Cont de economii: 0,60%

                         Bank of Cyprus                  250*              250-50.000            0                   0,5*            2,65          3,15           2,9           n/a           2,4             250           250-50.000         0,1            2,65          3,15           2,9           n/a           2,4

                                                                                               >50.000              0                    0,1             2,75          3,25            3             n/a           2,5                               >50.000            0,1            2,75          3,25            3             n/a           2,5

                         Garanti Bank                                                      200                  0                                       1,20          1,55          1,70                         1,85                                  200              0,01           0,50          0,80          1,10                         1,40

                         Carpatica                                0                       100              0,4 pf; 0,5 p.j.         0                1,5              2               2            2,25          2,5                 0               5.000               0             0,75          1,25           1,4          1,35         1,75

                         Volksbank                                0                        100                    0                 0,10            0,75          1,10          1,25            -               -                   0                   0                  0,1             0,4            0,5            0,6             -            0,55

                           

                         Bank Leumi Rom.             1.000                  1.000       0,5 pf, 0,5 pj           1,5              2,5              3            3,15            -            3,25              0                 2.500               0              2,5              3            3,15            -            3,25

                         Bancpost                                -                      1.000       0,5% min. 3 euro      0,05            0,05           0,10          0,20                         0,40              -                  5.000               0             0,01          0,01          0,01                         0,10

                                                                           

                         Raiffeisen Bank                   -                       500                  0,5                   -                  -                -             0,10            -            0,20                                 3.000               0              0,9            1,1            1,3             -             1,6

                                                                                                 5.000                 0,5                   -               1,05           1,1           1,35            -             1,6                                 10.000              0             0,95          1,15           1,4             -             1,7

                                                                                                40.000              0,5                     -                  -             0,30          0,40            -            0,60                                40.000              0                1              1,2            1,5             -             1,8

                            BCR                                            250                       200             1% min.5$                                    0,01            0,01           0,05              -              0,10            3.000                3.000                 0                  0                 0                0                0               10

                         BRD                                          -                       150                  -                      0               0,01          0,01          0,05            -            0,10          5.000              5.000            0 (pj)          0,01          0,01          0,05            -            0,10

                                                                          -                      3.001                  -                     0               0,01          0,01          0,05            -            0,10              -                      -               0 (pfa)         0,01          0,05          0,10            -            0,15

                                                                          -                     10.001                 -                     0               0,01          0,01          0,05            -            0,10              -                      -                    -                 -                -               -               -               -

Persoane fizice - Conturi de economii ATUCONT: capitalizare trimestrial` - 0,10% pe an; suma minima in cont - 400 EUR

Persoane fizice autorizate - Conturi de economii ATUCONT PRO: capitalizare trimestrial` - 0,10% pe an; suma minima in cont - 800 EUR (dobånzi fixe pentru fiecare trimestru calendaristic)

                         TBI Bank                               -                          -                      -                     -               0,15          0,30          0,50         0,60         0,70              -                      -                    -              0,05          0,15          0,25            -            0,45

                         Transilvania                                            ech.250€          0,5                   0               0,10          0,15          0,25            -            0,55 ech.1.000€                    0             0,40          0,50          0,60         0,70         0,75

                         Alpha Bank                            -                        15                   *                      -               0,10          0,15          0,20         0,25         0,30            -                   -                    -              0,00          0,05          0,15         0,15         0,25

*Comision retragere numerar: 0% \n ziua scaden]ei depozitului [i \n urm`toarele 3 zile lucr`toare. Pentru deponenti persoane fizice din categoria pensionari, studenti si salariati care incaseaza salariul in contul deschis la Alpha Bank se aplica

majorari de dobanda (0,20% pe an pentru RON, respectiv 0,10% pe an pentru EUR si USD) pentru depozitele la termen standard cu scadenta mai mare sau egala de 3 luni.

                             <15.000 EUR               0                           300                     0                      0,00            0,00          0,05          0,20          035          060              0                 1.000             0,00           0,00          0,05          0,20         035          0,60

                         >15.000 EUR            0                       300                  0                   0,00            0,05          0,15          0,30         0,45         0,70              0                 1.000             0,00           0,05          0,15          0,30         0,45         0,70

                         Web Depo                   0                         1.000                   0                     0,00            0,10          0,25          0,40         0,50         0,70               -                      -                     -                 -                -               -               -               -

                         Libra Internet Bank            50                         100                     0                       0               0,10          0,20          0,45         0,55         0,70             50                  100                 0             0,05          0,10          0,15         0,20         0,25

                       ProCredit Bank                   -                      3.000        cf lista pre]uri       0,30               -                -                -               -            0,80              -                 20.000            0,15              -                -               -               -            0,30

                         Credit Europe Bank               0                       100                       -                  -               2,25           2,5            2,5           2,5           2,5          10.000             1.000                -              2,25           2,5            2,5           2,5           2,5

                         CEC Bank                                  –                        200        0 la scaden]`/0,5%           0               0,05          0,05          0,50                         0,10              –                 3.000               0             0,05          0,05          0,05                         0,05

                         Banca Romåneasc`                -                       200               0,00                 0,00            0,01          0,15          0,25            -            0,35              -                      -                    -                 -                -               -               -               -

Cont de economii: 0,08%

Certificate de depozit nominative:                                                        -               2,75             3            3,25          3,5                                                                             -               2,75            3            3,25          3,5

Persoane fizice - Depozitul Quattro (val. minima 1.000 euro): 4 luni - 3,5%;   Depozitul „BINE CRESCUT“ (val. minima 1.000 euro): 12 luni - 4%

                         Bank of Cyprus                250*                    250                  0                     2*              3,25             4               4             n/a            3,25          250                 250               0,1            3,25             4               4             n/a           3,25

                                                                                                 500**                0                    0,1          4,25***     3,97**      3,94**        n/a        3,17**       500**                 0                  0,1         4,25***     3,97**     3,94**        n/a        3,17**

                         Garanti Bank                                                   200                  0                                       0,15          0,25          0,35                           0,50         0,01                200                                0,05          0,15          0,20                          0,25

                         Carpatica                            10.000                  100             0,4 pf; 0,5 p.j.          0                 2              2,5           2,75         2,75              3              0                 5.000               0              1,5              2               2            2,25           2,5

                         Volksbank                                0                        100                    0                   0,1             0,85          1,20          1,35            -                 -               0                     0                  0,1             0,4            0,5            0,6             -             0,55

                         - prin internet Banking            0                        100                    0                  0,1             1,45          1,60          1,70            -               1,9             0                     0                  0,1            0,95          1,10          1,30            -              1,4

Bank Leumi Rom.                          5.000                                  5.000                              0                   0,5 pf, 0.5 pj             4          4,85       5,25          5,5              -             5,75          0          4,85       5,25          5,5             -             5,75

                                           Depozite cu plata lunar` a dobånzii: 1 lun`: -; 2 luni: 5%; 3 luni 5,25%; 6 luni: 5,45%; 12 luni: 5,60%. Depozite cu plata dobånzii \n avans: 1 lun`: -; 2 luni: 4,9%; 3 luni 5,2%; 6 luni: 5,35%; 12 luni: -

BCR                                                    500                                    5000                               0                  1% min 15 lei             -          0,10       0,25         0,45             -             0,70          0          0,12       0,23         0,32         0,37         0,39

Certificate de depozit la termen: 3 luni - 3,5%; 6 luni - 3,75%; 12 luni - 4%

Raiffeisen Bank                            500                                   5.000                               -                            0,5                    -              -             -            0,75             -             1,00           0          1,6        2,25         2,45                           2,75

                                                    15.000                                50.000                              -                            0,5                    -            1,85        2,3           2,9              -             3,15           0          1,7        2,35         2,55            -             2,85

                                                        55.000                               150.000                             -                            0,5                     -             -          0,90         1,20             -             1,40          0           1,8        2,45         2,65            -             2,95

BRD                                                    150                                    5.000                                   -                                 -                            0             0,15          0,45            0,65                -                0,95          0 (pj)         0,15          0,20           0,35               -               0,50

                                                    10.001                                     -                                       -                                 -                            0             0,20          0,50            0,70                -                1,00         0 (pfa)        0,15          0,45           0,65               -               0,95

                                                        50.001                                     -                                   -                             -                       0          0,25       0,55         0,75             -             1,05           -             -             -               -               -               -

Persoane fizice - Conturi de economii ATUCONT: capitalizare trimestrial` - 0,30% pe an; suma minim` \n cont - 500 RON

Persoane fizice autorizate - Conturi de economii ATUCONT PRO: capitalizare trimestrial` - 0,30% pe an; suma minim` \n cont - 2.000 RON (dobånzi fixe pentru fiecare trimestru calendaristic).

Bancpost                                         2.000                                  5.000                               -                 0,6%, min. 15 lei       1,00          0,75       1,25         1,75                          2,50       0,40         0,75       1,00         1,25                         1,70

Libra Internet Bank*                       100                                     100                         0 pf / 0 pj                      0                   0,00            2,25        2,35          2,50            2,75          3,50           0             1,75        2,00          2,25          2,50           2,75

                                    *dobånzile afi[ate sunt valabile pentru depozitele constituite online; **pentru posesori card Libra Gold, Libra Eva, Libra Medical, la min. 500 RON p`stra]i pe card

Transilvania                                     100                                   2.500                           0 fiz;                      0,4 fiz                   0          0,25       0,65         0,85             -             1,25          0          0,10       0,20         0,30         0,40          0,55

                                                                                                                                       0 jurid.                   0,55 jurid

Crédit Agricole Bank                     0                                       500                   0 pf; 10 ron la pj       0% la termen*          0           2,5         2,7           2,7            2,7            2,7          0,1           1           1,5            2              2                2

TBI Bank depozit online              1.000                                     -                                  0                           0,00               0,00         1,40       1,65         2,00            -            2,70          -               -              -              -              -               -

depozit simp Cont de economii: 2,00%

Alpha Bank                                       50                                        -                                   -                             *                       -           0,75       1,50         2,00          2,00          3,00           -          0,50       0,95         1,15         1,30          1,45

*Comision retragere numerar: 0% \n ziua scaden]ei depozitului [i \n urm`toarele 3 zile lucr`toare. Pentru studen]i, pensionari [i persoanele care \ncaseaz` salariul la Alpha Bank, depozitele la termen cu scaden]` mai mare sau egal` cu 3 luni au
condi]ii speciale. Rata dobånzii pentru depozitele constituite la ghi[eele b`ncii este mai mare cu 0,20% pe an.

ING                                                   1.000                                 10.000                              -                             -                     2*          4,25       4,75            -                -               5            0,1        4**      4,25**         -               -            4,5**

* pentru un sold al contului de minimum 1 leu; peste 100.000 de lei: 0,5%; ** pentru firme cu cifra de afaceri mai mic` de 2 mil. euro sau 8 mil. lei

Banca Italo Romena                           -                                         -                                   -                             -                      -            3,75          4            4,25           4,5           4,75           -          3,75          4           4,25          4,5           4,75

Certificate de depozit nominative:                        -                                   -                             -                      -                 -               4            4,25           4,5           4,75           -             -               4           4,25          4,5           4,75

Persoane fizice - Depozitul Quattro (val. minim` 4.000 lei): 4 luni - 6%;   Depozitul „BINE CRESCUT“ (val. minima 4.000 lei): 12 luni - 6,75%

Intesa Sanpaolo Romania               1.000                                  5.000                       5 pf/10 pj                   0,5 pf/0,6 pj               0,1        2,75          3            3,15          3,25          3,35         0,1        2,75          3           3,15         3,25          3,35

CEC Bank                                                  300                                          5.000                            0 pf; 15 pj             0 la scade]`/0,5%             0            0,10         0,35           0,45                             0,70              0           0,05         0,20          0,30                              0,45

Banca Romåneasc`                             500                                          1.000                                    -                                 0*                         0            0,75         1,15           1,50            1,70         1,75         0,10**      0,40         0,80          1,15           1,35           1,40

Persoane fizice: Contul Acces U[or ofer` dobånd` de 0,75% p.a., contul Junior Plus dobånd` de 0,75% p.a. [i contul de economii Flexibil dobånd` de pån` la 0,75% p.a.; * numai pentru retrageri \n ziua scaden]ei; ** pentru segmentul IMM, dobånda la vedere este 0% p.a.

<50.000 RON                         500                                       1.000                           0 pf/ 0 pj                         0                      0,00        0,90        2,70          3,45           2,05         3,45             0           0,90         2,70          3,45          2,05          3,45

>50.000 RON                        500                                   1.000                        0 pf/ 0 pj                      0                    0,00        1,00        2,75          3,50           2,10        3,50             0          1,00        2,75         3,50          2,10          3,50

Web Depo                           1.000                                      -                                0 pf                           0                    0,00       1,25       2,75         3,50          2,10        3,50            -             -              -               -               -               -

* cont de economii; ** dobånda pl`tit` \n avans (3, 6, 12 luni); *** depozitul lunii 35 zile, f`r` suma minim`

ProCredit Bank                               500                                     500                      cf lista pre]uri          cf lista pre]uri           -           2,7         3,2          3,6*             -              4*            -           2,7         3,2          3,6*            -               4*

ProCredit Bank                             15.000                               100.000                  cf lista pre]uri          cf lista pre]uri        1,75          -             -               -                -             2,20        1,00          -             -               -               -             2,00

                                         

Garanti Bank                                       200                                     200                                0                             0                                  1,20       1,60         2,15                         2,50          0,01       0,15        0,35         0,65                          0,90

Carpatica                              vedere: 50.000; termen: 50-200         vedere: 100; termen: 200-5.000      franco - p.f.; 20 - p.j.           0,4 pf; 0,5 pj                   0             3,75            4                4,5               4,75             5                  0             3,5            3,75              4               4,25              4,5

Volksbank                                                  500                                       0                                  0                              0                    0,1         1,6        2,15          2,5              -            2,3            0,1        0,75          1           1,25            -             1,1

- prin internet Banking                                500                                       0                                  0                              0                    0,1        2,20       2,60         2,90             -           3,10           0,1        1,80        2,10         2,30            -            2,45

USD

EUR

DEPUNERI ALE PERSOANELOR
JURIDICE

DOBÅNZI

Idea 
Bank

Idea 
Bank

Idea 
Bank

acordate de b`ncile comerciale la depozitele persoanelor fizice [i juridice (conform datelor transmise de b`nci) Cursurile pie]ei valutare 
anun]ate de BNR - 7 august 2020

Valute \n cont                                            Curs 
Dolarul australian                                                2,9510

Leva bulg`reasc`                                                 2,4734

Dolarul canadian                                                 3,0641

Francul elve]ian                                                   4,4794

Coroana ceh`                                                      0,1839

Coroana danez`                                                  0,6494

Lira egiptean`                                                      0,2564

Euro                                                                      4,8375

Lira sterlin`                                                          5,3607

100 Forin]i maghiari                                            1,3977

100 Yeni japonezi                                                3,8756

Leul moldovenesc                                                0,2458

Coroana norvegian`                                            0,4542

Zlotul polonez                                                      1,0966

Rubla ruseasc`                                                     0,0555

Coroana suedez`                                                 0,4693

Lira turceasc`                                                       0,5583

Dolarul american                                                 4,0949

Dinarul sårbesc                                                    0,0411

Hryvna ucrainean`                                               0,1481

Gramul de aur                                                 271,0003

DST                                                                       5,7768

BNR FACE URM~TOARELE PRECIZ~RI:
1. Cursurile incluse \n aceast` list` au la baz` cota]ii ale socie t` ]i  lor

bancare auto ri za te s` efec tu e ze opera]iuni pe pia]a va lutar`.
2. Prezenta list` nu implic` obligati vita tea utiliz`rii cursu rilor \n

tranzac]ii efective de schimb valutar [i \nregistr`ri contabile.
SURSA: BNR

Telekom Banking
prin Alior Bank

Telekom
Banking prin
Alior Bank

Telekom Banking
prin Alior Bank

Jose Luis Zoreda
pre[edinte adjunct al grupului de lobby Exceltur

Este cel mai catastrofal sezon estival din
ultimii 50 de ani. 750.000 de locuri de
munc` ar putea fi \n pericol \n semestrul II.

Aplica]ia TikTok a fost
acuzat` c` a \nl`turat
clipurile despre protestele
prodemocra]ie din Hong
Kong [i cele critice la adresa
politicilor Beijingului privind
drepturile omului. TikTok, cu
un spa]iu plin cu clipuri
puerile sau adresate mai ales
adolescen]ilor, poate avea [i
influen]e politice.

TikTok politic

este valoarea
exporturilor celei
mai mari
economii
europene, o
cre[tere cu 14,9%
\n iunie fa]` de
luna mai, cea mai
puternic` cre[tere
din 1990.

96mld.
euro
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e-mail: zf@zf.ro

ADRIAN SECELEANU

C
ompania Corsar Online, care
administreaz` cel.ro, unul
dintre cele mai mari magazine
online locale, a \nregistrat \n
2019 prima sc`dere a cifrei de

afaceri din istoria de un deceniu a companiei,
arat` datele din bilan]ul contabil, disponibile
pe site-ul Ministerului Finan]elor Publice.

Cifra de afaceri a magazinului online s-a
diminuat \n 2019 cu 23% la 204,4 mil. lei
(43,1 mil. euro), iar pierderile nete ale
companiei s-au adåncit: de la aproape 
60.000 de lei \n 2018 la mai mult de 80.000 de
lei anul trecut. 

Datoriile totale ale companiei erau la
finele anului 2019 de 29,5 mil. lei, \n sc`dere
cu 19% fa]` de anul precedent. Num`rul
mediu de angaja]i al companiei a sc`zut cu 
25 de persoane \n 2019, la 103, de la 128 \n
anul anterior.

Reprezentan]ii companiei nu au r`spuns
\ntreb`rilor ZF legate de evolu]ia afacerilor
din anul precedent.

|n 2019 compania lui Tiberiu Pop a fost
sanc]ionat` de Consiliul Concuren]ei cu o
amend` de 1,6 mil. lei - cåt profitul pe cinci
ani al firmei - pentru c` nu a a[teptat
aprobarea autorit`]ii pentru a demara
efectiv preluarea a trei magazine online \n
urm` cu aproape trei ani de zile. „|n cadrul
analizei modalit`]ii prin care Corsar a
preluat controlul aupra domeniilor de
internet marketonline.ro, mediadot.ro [i
azerty.ro, autoritatea de concuren]` a
constatat c` opera]iunea a fost pus` \n
aplicare \nainte de a primi autorizarea din
partea Consiliului Concuren]ei, prin listarea
pe cele trei site-uri a ofertei de produse
apar]inånd Corsar, precum [i procesarea [i
livrarea produselor c`tre clien]i”, conform
unui anun] al Concuren]ei. |n toamna anului
2019 Tiberiu Pop intra \n r`zboi, printr-o
serie de clipuri video publicate pe platforma
YouTube, cu Consiliul Concuren]ei,
sus]inånd c` amenda reprezint` un „abuz”.
Procedurile \n urma c`rora o companie
ajunge s` fie sanc]ionat` pentru \nc`lc`ri ale
Legii concuren]ei sunt „foarte complexe“
astfel c` „posibilit`]ile de a exista abuzuri

sunt extrem de reduse“, au afirmat
reprezentan]ii Consiliului Concuren]ei \n
replic` la acuza]iile lui Pop.

Pia]a local` de retail online este
dominat` autoritar de Dante Interna]ional
(eMAG.ro), companie de]inut` de gigantul
Naspers din Africa de Sud [i antreprenorul
local Iulian Stanciu. 

Corsar Online a demarat \n 2018
procedurile de cooptare a unui nou
investitor \n companie \ns` compania nu a
f`cut niciun anun] de la acea dat` pån` \n
prezent \n leg`tur` cu acest demers.

Retailerul IT&C cel.ro a marcat \n 2019
prima sc`dere a cifrei de afaceri de la
\nfiin]are: -23%, pån` la 204 mil. lei
l Compania controlat` de antreprenorul Tiberiu Pop a avut pierderi nete de peste 14 ori mai
mari anul trecut, cånd a primit [i o amend` de 1,6 mil. lei de la Consiliul Concuren]ei.

PUBLICITATE

URMĂREȘTE ZF.RO/TECHDAY

URMĂREȘTE EMISIUNEA DESPRE 
TEHNOLOGIE, ÎN FIECARE LUNI,  

DE LA ORA 13:00, PE ZF.RO ȘI FACEBOOK 
ZIARUL FINANCIAR.

SOLUȚII INOVATOARE  
PENTRU  

VIITORUL  
BUSINESSULUI TĂU

Nr. Site Clien]i unici*

1. digi24.ro 1.248.516
2. stirileprotv.ro 969.292
3. capital.ro 893.852
4. olx.ro 878.037
5. observatornews.ro 622.199

*Trafic din Romånia [i str`in`tate. SURSA: SATI

TOP 5 CELE MAI VIZITATE
SITE-URI, 6 august 2020

10.022.383
vizitatori unici zilnici neduplica]i 

IOANA NI}~

START-UP-UL local Mobile Control,
specializat \n dez vol tarea de solu]ii
inteligente pen tru controlul de la
distan]` al dife ritelor echipa -
mente, are \n plan s`-si du -
bleze pån` la finalul acestui
an nu m`rul de clien]i pentru
so lu]ia recent lan sat` Solari -
no, care le permite proprie ta -
rilor de sere [i solarii s` con -
troleze o serie de ac]iuni spe -
cifice direct de pe telefonul mobil. 

Astfel, start-up-ul ]inte[te s` atrag` \nc`
minim 15 clien]i pentru solu]ia Solarino.

„Proprietarii de sere sau solarii primesc
un kit \n care au tot ce au nevoie. Am \ncer -

cat s` facem cåt mai simplu procesul de
instalare, cåt mai plug and play, adic` s` nu
tre buiasc` s` monteze fire, totul se face dintr-

un click. Partea de mecanic` o au deja \n
general to]i posesorii de sere pentru c`

ei deschid \n momentul de fa]` manual cu
sis  temul pe care \l au. Noi livr`m ni[te mo -
toare din Coreea de Sud cu o putere de 24 de
vol]i care sunt f`cute exact pentru a[a ceva.“
Mai multe detalii pe www.zf.ro/zf-it-generation

Partener:

INNOVATION
PARTNER:

Urm`re[te zilnic emisiunea pe www.zf.ro [i pe pagina de
Facebook a Ziarului Financiar de la ora 19.00 
sau acceseaz` platforma www.zf.ro/zf-it-generation

l Pre]ul unui sistem de baz` Solarino porne[te de la 3.000 lei.

ADRIAN CHICIREANU,
cofondator Mobile Control: „La
finalul acestui an ne a[tept`m s`
avem circa 30-40 de clien]i \n
total. Iar anul viitor vrem s`

intr`m [i pe pia]a din Bulgaria.”

ZF IT GENERATION. Adrian Chicireanu, cofondator Mobile Control:

Am dezvoltat o solu]ie inteligent` pentru controlul
serelor care acum este folosit` de 15 clien]i

Nume: Mindfulness.com
Meditation App
Platform` soft: Google
Android, Apple iOS 
Pre]: gratis 
Dezvoltator: Mindfulness.com
Func]ionalitate: aplica]ia le pune la
dispozi]ie utilizatorilor o serie de sesiuni de
medita]ie [i coaching pentru reducerea
stresului [i a anxiet`]ii [i pentru
\mbun`t`]irea somnului. Ace[tia primesc
zilnic un clip video de coaching personalizat
\mpreun` cu o medita]ie de scurt` durat`
care poate fi realizat` \n doar 10 minute.
Totodat`, utilizatorii pot accesa [i sute de
cursuri, medita]ii ghidate [i discursuri ale
unor profesori de mindufulness cunoscu]i la
nivel global. Ioana Ni]`

Aplica]ia zilei

Software Imagination & Vision, o companie
desprins` la finele anului 2019 din Siveco - unul
dintre cei mai mari produc`tori de soft [i

integratori locali de IT, de al
c`rui nume se leag` un

num`r semnificativ
de contracte de

informatizare din
sistemul public
din ultimele
decenii, a
\nregistrat \n

doar o lun` de
func]ionare din

2019 afaceri de peste

4 milioane de lei cu un num`r mediu de aproape
200 de oameni, arat` datele disponibile pe site-ul
Ministerului Finan]elor Publice. 
Compania, \nfiin]at` la 29 noiembrie 2019, [i
care a fost construit` pe bazele departamentului
de dezvoltare a fostei companii Siveco, a raportat
afaceri de 4,249 mil. lei, cu un profit net de 1,1
mil. lei [i un num`r mediu de 172 de angaja]i,
conform datelor de la Finan]e. 
Principalul ac]ionar al companiei este Alexandru
R`d`[anu, care a fondat \n 1992 compania de
software Siveco al`turi de so]ia sa, Irina Socol.
R`d`[anu, care era vicepre[edinte pentru
cercetare al companiei, a ap`rut rareori \n
public, compania fiind reprezentat` la
evenimente, conferin]e sau interviuri de al]i
membri ai echipei de conducere. Decizia de
\nfiin]are a noii companii a fost luat` \n august
2019. Adrian Seceleanu

Mai multe detalii pe www.zf.ro

Compania Software Imagination & Vision,
un „pui“ al gigantului din IT Siveco, a f`cut
\ntr-o lun` de func]ionare din 2019 un profit
net de 1,1 mil. lei la afaceri de 4 mil. lei

ALEXANDRU R~D~{ANU, care a fondat \n
1992 compania de software Siveco al`turi de
so]ia sa, Irina Socol, este cel mai mare ac]ionar
persoan` fizic` al companiei nou create.

Click

Donald Trump vrea s` interzic`
aplica]iilor chineze[ti s` fac`
business \n SUA 

Pre[edintele Donald Trump a semnat la
finalul s`pt`månii trecute un ordin
executiv prin care interzice companiilor
din SUA s` fac` tranzac]ii cu Byteance,
compania chinez` care administreaz`
TikTok, cea mai nou` [i popular`
aplica]ie de social media. Reprezentan]ii
Casei Albe au anun]at, de asemenea, c`
au emis un ordin similar [i \n cazul
WeChat, aplica]ia de mesagerie de]inut`
de compania chinez` Tencent care este
omniprezent` \n China, dar care are o
prezen]` mult mai mic` decåt TikTok \n
Statele Unite, unde este folosit` \n
principal de membrii diasporei chineze.
Ambele ordine executive vor intra \n
vigoare \n 45 de zile, \ns` pån` atunci nu
se [tie care sunt mai exact tranzac]iile
interzise, secretarul de comer] Wilbur
Ross urmånd s` dezv`luie abia atunci
interdic]iile. De asemenea, este \nc`
incert cum anume vor afecta cele dou`
ordine executive opera]iunile aplica]iilor
chineze \n S.U.A. Ioana Ni]`

Evolu]ia principalilor indicatori de
business ai companiei Corsar Online 
\n perioada 2010-2019

Anul                  Cifra             Profit         Datorii           Nr.  
                     de afaceri           net          (mil. lei)        mediu
                      (mil. lei)         (mil. lei)                          angaja]i
2019        204,4      -0,84      29,5      103
2018        266,3      -0,06      36,5      128
2017        255,2       0,34      32,4      128
2016        224,8       0,89      24,7      130
2015        173,4       0,23      21,8      103
2014        145,1       0,45      19,2        65
2013        108,7       0,76      17,4        62
2012          87,2       0,32      11,5        50
2011          50,9       0,12        7,7        35
2010          22,5       0,10        4,2          0

SURSA: Ministerul Finan]elor Publice

Al doilea an cu pierderi
Topul celor mai mari retaileri online
locali care vånd preponderent
electronice [i produse IT&C dup`
afacerile din 2019

Companie                                 Website       Afaceri      Profit  
                                                                          2019       net 2019
                                                                       (mil. lei)    (mil. lei)

Dante Interna]ional    
                           eMAG.ro  4.559,4  49,5
PC Garage                     
                     pcgarage.ro     288,5    5,9
Corsar Online          cel.ro     204,4  -0,8
F64 Studio              f64.ro     111,4    2,8

SURSE: ZF, Ministerul Finan]elor Publice

Un lider autoritar

Compania lui TIBERIU POP a
renun]at \n 2019 la o parte dintre
oameni, conform datelor de la Finan]e.
|n 2019 compania lui Tiberiu Pop a
fost sanc]ionat` de Consiliul
Concuren]ei cu o amend` de 1,6 mil.
lei - cåt profitul pe cinci ani al firmei -
pentru c` nu a a[teptat aprobarea
autorit`]ii pentru a demara efectiv
preluarea a trei magazine online \n
urm` cu aproape trei ani de zile. „|n
cadrul analizei modalit`]ii prin care
Corsar a preluat controlul aupra
domeniilor de internet marketonline.ro,
mediadot.ro [i azerty.ro, autoritatea
de concuren]` a constatat c`
opera]iunea a fost pus` \n aplicare
\nainte de a primi autorizarea din
partea Consiliului Concuren]ei, prin
listarea pe cele trei site-uri a ofertei
de produse apar]inånd Corsar,
precum [i procesarea [i livrarea
produselor c`tre clien]i”, conform unui
anun] al Concuren]ei. 

Num`rul mediu de angaja]i al
companiei a sc`zut cu 25 de
persoane \n 2019, la 103..



MIRUNA DIACONU 

Eliza Yokina, senior part -
ner \n cadrul biroului de 
arhitectur` Cumulus, 
spune c` efectele pan -
demiei nu s-au resim ]it 

considerabil \n afacerile companiei dat 
fiind c` \n toat` aceast` perioad` 
investi]iile \n pia]` nu s-au oprit, iar 
proiectele sunt \n derulare. 

„|n aceast` perioad`, investi]iile nu 
s-au oprit, ci au continuat. Lucr`m la 
dou` hoteluri de brand interna]ional, 
fiecare cu peste 200 de camere, dar nu 
este singura zon` \n care lucr`m. 
Portofoliul nostru este \nc` divers [i nu 

nu ne dorim s` \l restrångem, dar sigur 
c` vrem s` ne specializ`m \n mai multe 
zone, astfel \ncåt s` oferim serviciile la 
un anumit standard cerut din ce \n ce 
mai mult \n pia]`“, spune Eliza Yokina, 
senior partner \n cadrul biroului de 
arhitectur` Cumulus, \n cadrul emisiunii 
ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum 
facem ca economia s` func]ioneze \n 
continuare?, un proiect ZF [i First 
Bank. 

Eliza Yokina a \nfiin]at primul s`u 
birou de arhitectur` \n 2006, al`turi de 
Adrian Floare. Biroul de arhitectur` era 
la acea vreme unul de mici dimensiuni  
care realiza proiecte mici [i medii 
adaptate foarte precis la cerin]ele 

clientului. Apoi, biroul de arhitectur` 
Cumulus a luat na[tere prin fuziunea a 
trei birouri de arhitectur` din Bucure[ti 
- PZP, SYAA [i Arxtudio. 

„|ntr-un an normal lucr`m la peste 
40 proiecte, acum (dup` fuziune - 
n.red.)  lucr`m \n cu totul alt` formul`. 
Cumulus e pe pia]` de trei ani [i ne-am 

dorit s` cre[tem astfel \ncåt s` oferim 
servicii complexe [i complete fa]` de 
ceea ce puteam noi. Astfel am putut s` 
acces`m proiecte mai mari [i am crescut 
destul de mult echipa. |n total suntem 40 
de arhitec]i, plus c` am intrat \n 
parteneriat [i cu o firm` de proiectare 
pentru instala]ii. Ne-am dorit s` venim 
cu o ofert` complet` c`tre clien]ii no[tri, 
s` fim o companie de proiectare 
integrat`“, spune Eliza Yokina. 

Totu[i, criza s-a resim]it [i pentru bi -
roul de arhitectur ,̀ nu la fel de sem ni -
ficativ ca pentru alte companii, dar pen tru 
primele [ase luni ale acestui an a fost 
\nregistrat  ̀o sc`dere a cifrei de afaceri. 
„La noi criza s-a manifestat mai pu ]in, 

cifra de afaceri a sc`zut \n primele [ase 
luni ale acestui an, dar noi ne-am p`strat 
\n treaga echip  ̀[i volumul de mun c  ̀nu a 
sc`zut. Proiectele \ncepute nu se \ntrerup, 
mai ales dac  ̀ sunt \n faz  ̀ avan sat .̀ Ne 
ajut  ̀ [i faptul c  ̀ avem un por tofoliu 
divers, avem [i proiecte de urbanism, de 
infrastructur ,̀ retail, indus trial [i atunci 
pentru c  ̀sunt diverse [i multe, pia]a nu a 
c`zut complet \n toate di rec]iile. Suntem 
optimi[ti c  ̀\n a doua parte a anului va fi 
mai bine“, precizeaz  ̀ea.  

Ea este de p`rere c` portofoliul 
divers pe care biroul de arhitectur` \l are 
\i ajut` foarte mult pentru a sus]ine 
businessul, astfel c` \n momentul \n care 
\ntr-o anumit` zon` investi]iile se opresc 

lipsa poate fi acoperit` dintr-o zon` care 
\n momente dificile genereaz` venituri.  

„Noi am mai trecut printr-o criz` [i 
a fost o ocazie bun` s` lucr`m pe 
anumite tipuri de proiecte, iar atunci am 
reu[it s` ne p`str`m echipa pentru c` 
toate perioadele de acest tip te ajut` s` 
te echilibrezi mai bine ca companie“, 
adaug` Eliza Yokina. 

Pe parte de proiecte private, biroul 
de arhitectur` are \n lucru anul acesta 
mai multe proiecte reziden]iale - \n zona 
Domenii, parcul Circului, \n zona de 
nord [i de sud a Capitalei - care 
\nsumeaz` aproximativ 1.000 de 
apartamente, dar [i proiecte pe partea 
hotelier` sau de birouri.

ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum facem ca economia s` func]ioneze \n continuare? Un proiect ZF [i First Bank

Eliza Yokina, senior partner Cumulus: |n perioada asta investi]iile nu s-au 
oprit, lucr`m la dou` hoteluri de brand interna]ional cu peste 200 de camere
l Biroul de arhitectur` Cumulus a luat na[tere prin fuziunea a trei birouri de arhitectur` din Bucure[ti - PZP, SYAA [i Arxtudio l „S-a sim]it [i la noi criza, 
cifra de afaceri a sc`zut \n primele [ase luni, dar suntem optimi[ti c` \n a doua parte a anului va fi mai bine.“

ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum facem 
ca economia s` func]ioneze \n continuare? 

Un proiect ZF [i First Bank

Adina Mugescu, cofondator al The 
Beer Institute: |nainte de starea  
de urgen]` eram pe cale s` semn`m 
pentru o a treia unitate, dar nu se 
va mai \ntåmpla anul acesta
l The Beer Institute este un concept de retail specializat, 

dedicat berilor [i cidrului artizanale romåne[ti l Primul 

magazin a fost \nfiin]at \n 2018, cånd num`ra  

106 etichete de bere artizanal`, iar \n prezent compania 

a ajuns la un num`r de 230 de etichete.

MIRUNA DIACONU 

ADINA Mugescu, cofondator al 
The Beer Institute, spune c` 
\nainte de izbucnirea crizei 
generate de pandemia de 
COVID-19 [i de decretarea st`rii 
de urgen]`, avea \n plan semnarea 
unui contract pentru deschiderea 
celei de-a treia unit`]i sub acest 
brand, care ar fi trebuit s` fie mult 
mai mare [i s` aduc` la un loc, pe 
lång` bere, [i måncare f`cut` din 
materie prim` local`. 

„|nainte cu dou` s`pt`måni 
de decretarea st`rii de urgen]` 
urma s` semn`m un contract 
pentru a lua un spa]iu mult mai 
mare, aproape cåt spa]iul cumulat 
al celor dou` magazine pe care le 
avem acum. Voiam s` cre`m un 
concept cu måncare de la 
produc`tori locali. |ns` nu s-a mai 
\ntåmplat [i cel mai probabil nu se 
va mai \ntåmpla anul acesta 
pentru c` ne este [i team`, 
lucrurile sunt instabile. Pån` la 
finalul anului nu vom mai 

deschide un alt magazin, ne vom 
focusa pe partea de livr`ri [i 
cadouri corporate“, spune Adina 
Mugescu, cofondator al The Beer 
Institute, \n cadrul emisiunii ZF 15 
minute cu un antreprenor: Cum 
facem ca economia s` func]ioneze 
\n continuare?, un proiect ZF [i 
First Bank. 

Povestea The Beer Institute a 
\nceput \n 2018, fiind un concept 
de retail specializat, dedicat berilor 
[i cidrului artizanale romåne[ti, 
f`cute \n micro ber`rii din toat` 
]ara. Totodat`, 2018 a reprezentat 
[i cel mai bun an pentru berea 
artizanal` romå neasc` pentru c` a 
fost anul \n care s-au lansat foarte 
multe branduri noi care aduceau 
multe re]ete de bere artizanal`. |n 
urm` cu 5-7 ani, pe pia]a berii 
artizanale din Romånia existau 
doar dou` branduri [i anume 
Z`ganu [i Clinica de Bere. 

„Eu cred c` trebuie s` lu`m 
ceea ce e mai bun de peste tot din 
lume. Avantajul produc`torilor de 
a intra mai tårziu pe \n pia]` este 
c` au avut timp, timp s` exploreze, 
s` se plimbe, s` mearg` prin alte 
]`ri cu o pia]` mai mare, s` fac` 
cursuri \n afar`, e un mare plus 
faptul c` au v`zut ce fac al]ii [i pot 
\ncepe cu dreptul“, precizeaz` 
Adina Mugescu.  

Pe perioada st`rii de urgen]` 
retailerul The Beer Institute a 
avut de suferit, astfel c` cifra de 
afaceri a sc`zut cu circa 35-40%, 
dar declinul nu s-a men]inut. Cea 
mai mare problem` a fost faptul 
c` berea artizanal` are un termen 
de expirare mai mic fa]` de o bere 
normal`, iar grija cea mai mare, 
spune Adina Mugescu, a fost s` nu 
ias` din termen mult` bere. 

Mai multe detalii pe 
zfcorporate.ro 
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URMĂREȘTE zf.ro

Urmărește emisiunea, de luni până vineri,  
de la ora 16:00, pe zf.ro 

și Facebook Ziarul Financiar.

vă prezintă

15 MINUTE 
CU UN ANTREPRENOR

CUM FACEM CA ECONOMIA
SĂ FUNCȚIONEZE ÎN CONTINUARE

Tatian Diaconu, Ceetrus: Romånia 
are nevoie de o dezvoltare de tipul 
parteneriatelor public-private, 
pentru ca expertiza din mediul de 
business s` fie valorificat`
„Nevoile sunt peste tot \n fiecare sector de activitate”.

BOGDAN ALECU 

EXPERTIZA celor din mediul 
privat \nseamn` o implementare 
mai rapid` a proiectelor [i [anse 
mai mari de a atrage [i valorifica 
fondurile europene pe care 
Romånia le are acum la dispozi]ie, 
este de p`rere Tatian Diaconu, 
CEO Ceetrus Romånia, fostul 
Immochan divizia imobiliar` a 
familiei franceze care de]ine 
Auchan. 

„Romånia are nevoie de o 
dezbatere de tip „[i [i“ nu „sau 
sau“ cånd vine vorba de 
dezvoltarea ]`rii. Exist` compe -
ten]e [i \n zona administrativ` dar 
[i cea privat`. Nu este important 
doar s` \ncepi o autostrad`, ci s` te 
asiguri c` \n urm`torii cinci ani ai 
resursele necesare pentru a [i 
termina acea autostrad`. Vestea 
celor 80 mld. euro fonduri 
europene la dispozi]ia Romåniei 
este una foarte bun`, indiferent de 
condi]ion`ri. Faptul c` avem 
aceast` sum` disponibil` pentru 
Romånia este un suflu de oxigen 
care ne asigur` o \ncredere \n 
economie \ntr-o perioad` 
influen]at` de pandemie“, este 
de p`rere Tatian Diaconu.  

Din cele aproape  
80 mld. euro fonduri 
europene pe care 
Romånia le are la 
dispozi]ie, 17 mld. euro 
sunt pentru infrastruc -
tura de transport, 
suficient pentru cel 
pu]in 1.700 km de 
autostrad`. 

„Nevoile sunt peste 
tot \n fiecare sector de 
activitate. R`spunsul nu 
poate fi unul simplu deoarece 
avem nevoie de o strategie la care 
s` participe actori din 
administrativ dar [i privat. 
Discut`m despre infrastructur`, 
un element critic 
pentru Romånia, 
iar aici m` refer la 
cea de transport, 
de comunica]ii, 
social` - partea 
sanitar`, cea de 
educa]ie. Sumele 
sunt unele extrem 
de importante [i de la 
viziunea pe care o poate 

imprima Guvernul Romåniei, au 
nevoie de resurse [i competen]e. 
Competen]ele din mediul 
adminstrativ trebuie compensate 
de cele din mediul privat pentru c` 
[i timpul este o resurs` limitat` [i 
important`“, a spus CEO-ul 
Ceetrus.  

|n opinia lui cea mai bun` 
solu]ie care poate fi implementat` 
este parteneriatul public-privat 
(PPP) \n condi]iile \n care mediul 
privat poate veni cu expertiza 
necesar` acces`rii fondurilor [i 
utilizarea eficient` a acestora.  

„Romånia se poate dezvolta 
cu mai mare vitez` \n PPP-uri. Nu 
exist` de nicio parte a baricadei 
toate resursele [i toate instru -
mentele [i cel mai smart lucru ar fi 
s` ne \ntålnim pe proiecte 
comune. Ne putem \ntålni \n 
proiecte de educa]ie, s`n`tate, 
infrastructur`, g`ri, aeroporturi, 
fiecare cu competen]ele pe care le 
are la dispozi]ie. Aici vorbim [i de  
timp ca resurs`.  

 
Mai multe detaliii pe 
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Romånia, ]ara cu una dintre cele mai mari suprafe]e cultivate cu legume din UE, duce lipsa mur`turilor romåne[ti la raft. Marca Råureni „se bate” cu Bonduelle, Defne [i Orzech
Sute de mici antreprenori au creat branduri de mur`turi sau zacusc`, 
b`c`niile [i platformele online care strång m`rci locale fiind „gazda” 
unor astfel de produse, \ns` rafturile marilor magazine r`mån deschise 
\n special m`rcilor consacrate din str`in`tate.

De[i majoritatea romånilor consum` 
mur`turi produse \n cas`, vånz`rile 
borcanelor cu castrave]i, ardei sau alte 
legume conservate au crescut \n retail \n 
ultimii ani [i brandurile de la raft s-au 
\nmul]it. Totu[i, pia]a este 
dominat` de m`rci str`ine, 
precum Defne, Orzech sau 
Szatmar Gold, \ns` [i 
mur`turile Råureni, fabricate 
de familia Mutu \n Råmnicu Vålcea, au 
devenit un concurent puternic.  
Vånz`rile de mur`turi monitorizate \n 
re]elele moderne de comer] au avut o 
cre[tere de 13,3% ca valoare [i de 8,6% ca 
volum în perioada august 2017 – iulie 
2018, fa]` ultimele 12 luni anterioare, 
arat` datele companiei de cercetare de 
pia]` Retail Zoom. Cu toate acestea, un 
studiu realizat de companiei de 
cercetare GfK Romånia arat` c` peste 80% 
din romåni m`nånc` mur`turi preparate \n 
cas`. ZF a analizat raftul de mur`turi din 
supermarketul Mega Image de pe 

bulevardul Camil Ressu, \n cursul zilei de 
20 iulie, iar o centralizare a datelor indic` 
15 branduri prezente la raft dintre care 5 
sunt produse de companii cu capital 
romånesc, \n Romånia.  

Cel mai important brand 
100% romånesc la raft este 
Råureni, de]inut de so]ii 
Mutu, ce produc \n fabrica 
din Råmnicu Vålcea 150 de 

tipuri de conserve de fructe [i legume. 
Concuren]ii s`i sunt Defne, brand de]inut 
de omul de afaceri turc Selim Erdogan [i 
Darinne, marc` a Darinne Distribution, 
companie controlat` de familia Harba, 
conform Retail Zoom. |n re]eaua olandezo-
belgian` este [i un produs marc` privat`, 
Gusturi Romåne[ti. Raftul de mur`turi este 
\ns` dominat astfel de m`rci str`ine, dintre 
care unele au [i produc]ie local`. ZF va 
prezenta cum arat` [i alte categorii de 
produse la raft \n marile re]ele de 
magazine. Florentina Ni]u 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro SURSE: ZF, Confidas, site-uri companii: NOT`: Fotografiile au fost f`cute de ZF \n data de 20 iulie \n supermarketul Mega Image de pe bulevardul Camil Ressu.  |n cazul companiilor importatoare ZF a men]ionat ac]ionarii.

TATIAN 
DIACONU,  

CEO al Ceetrus 
Romånia,  

divizia imobiliar` a 
familiei franceze care 

de]ine Auchan

Brand: D'ALE GURII 
Distribuitor: SamMills Distribution 
CA 2019 (mil. lei): 73,4 
Ac]ionar: Givesco (Danemarca), Ioan Bercean  
Capital: MAJORITAR TR~IN 

Brand: OLYMPIA 
Produc`tor: Contec Foods 
CA 2018 (mil. lei): 117 
Ac]ionar: Levent Atin (50% - turc), 
Geaner Aifun Suliman (50% - romån) 
Capital: Str`in [i romånesc

Brand: HOME GARDEN 
Distribuitor: Safeway International Impex 
CA 2019 (mil. lei): 107 
Ac]ionar: Basel Shakhshir (50%), Hadeel Shakhshir (50%)

Brand: RÅURENI 
Produc`tor: Annabella 
Fabrica de Conserve Raureni 
CA 2019 (mil. lei): 95,2 
Ac]ionar: Dorina Mutu 
(85%), Dan Mutu (15%) 
Capital: ROMÅNESC

Brand: DARINNE 
Produc`tor: Darinne Distribution 
CA 2019 (mil. lei): 18,1 
Ac]ionar: Ramez Harba (99%), Adriana Harba (1%) 
Capital: ROMÅNESC

Brand: BONDUELLE 
Distribuitor: Serpico 
Trading 
CA 2018 (mil. lei): 32,6 
Ac]ionari: Florentina Simion 
(50%), Gabriel Simion (50%)

Brand: Maxim's 
Importator-distribuitor: Romco 
CA 2018 (mil. lei): 35,3 
Ac]ionar: Oreste Vicenti (94,5% - italian), 
Onorina Ple[oianu (5,5%)

Brand: SERA 
Distribuitor: Serpico Trading 
CA 2018 (mil. lei): 32,6 
Ac]ionari: Florentina Simion (50%), 
Gabriel Simion (50%)

Brand DEFNE 
Produc`tor: Defne Selos 
CA 2019 (mil. lei): 68.6 
Ac]ionar: Selim Erdogan (turc) 
Capital: STR~IN

Brand: Gusturi 
romåne[ti 
Produc`tor: Mega 
Image  
CA 2019 (mil. lei): 
6600 
Ac]ionari: Ahold 
Delhaize (olandezo-
belgian) 
Capital: 
STR~IN

Brand: TERRA CRETA 
Distribuitor: Emporio Egnatia 
CA 2018 (mil. lei): 0,9 
Ac]ionar: Daniel Cupaciu

Brand:  
DUP~ POFTA 
BOIERULUI 
Produc`tor: 
Dinadi 
CA 2019 (mil. lei): 
11,1 
Ac]ionari: 
Constantin Din 
(90%),  
Miryana Din (10%) 
Capital:  
ROMÅNESC

Brand: ORZECH 
Importator: Hedvig 
Impex 
CA 2019 (mil. lei): 7,4 
Ac]ionar: Petru 
Costina (52%), Dan 
Stoica (48% - american)

Brand: SZATMAR 
GOLD 
Importator: Hedvig 
Impex 
CA 2019 (mil. lei): 7,4 
Ac]ionar: 
Petru Costina 
(52%), Dan 
Stoica (48% - 
american)

Brand: SAHA PRIMA 
Produc`tor: Prima Olives 
CA 2019 (mil. lei): 6,7 
Ac]ionar: Sami Hatun 
(99% - turc), Elena 
Robescu (1%) 
Capital:  
MAJORITAR TR~IN

ELIZA YOKINA:  
|ntr-un an normal lucr`m la peste  
40 proiecte. |n total suntem 40 de 
arhitec]i, plus c` am intrat \n parteneriat 
[i cu o firm` de proiectare pentru 
instala]ii. Ne-am dorit s` venim cu o 
ofert` complet` c`tre clien]ii no[tri, s` 
fim o companie de proiectare integrat`

ADINA MUGESCU, cofondatoare 
a The Beer Institute:  
|ntr-o zi bun` de dinainte de 
pandemie ajungeam s` vindem 
100-150 de beri
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PRODUC~TORI 
ROMÅNI LA RAFT
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