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Lungul drum al fondurilor europene pån` s` ajung` la antreprenori:

„Vrem fonduri europene mai repede, nu mai u[or“
Cosmin Tiriplic` s-a
inspirat din arhitectura
minimalist` [i a
deschis o unitate de
cazare \n apropierea
Transalpinei.
Urmeaz` investi]ii de
40.000 de euro \n dou`
c`su]e noi

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

l Mediul rural a[teapt` noul Plan Na]ional Strategic, prin care vor putea fi atra[i bani europeni
nerambursabili pentru investi]ii pån` \n 2027, \n prezent fiind \n perioada de tranzi]ie (2021-2022), \ns`
dac` procesul va fi la fel de greoi ca pån` acum, rezultatele vor fi pe m`sur`.
FLORENTINA NI}U

D

e la depunerea unui
proiect pentru finan]area din fonduri europene a unei investi]ii [i
pån` la aprobarea [i
implementarea sa dureaz` chiar [i cinci
ani, spun unii dintre beneficiari.
Mihai Liviu Moraru, directorul
general al Agen]iei pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR), institu]ia
ce se ocup` de aprobarea proiectelor [i
acordarea banilor europeni, a spus \ntrun interviu acordat pentru ZF c`,
\ntr-adev`r, procesul este foarte greoi,
din cauza birocra]iei stufoase, \ns` au

existat antecedente de fraudare a
banilor.
„|n general, un proiect complex,
care este format din construc]ie [i montaj, se implementeaz` \n 2-3 ani, dar au
existat [i situa]ii \n care beneficiarii au
finalizat investi]ia \n cåteva luni“, a declarat pentru ZF Mihai Liviu Moraru,
directorul general al AFIR.
Adrian Leica, un marinar din jude]ul Gala]i, pasionat de cultura de c`tin`,
a \nfiin]at o mic` planta]ie, de 6 hectare,
\n urm` cu cinci ani, [i \n acela[i an –
2016 – a depus un proiect pentru finan]area unei hale pentru condi]ionarea
c`tinii, astfel \ncåt s` poat` face contracte de vånzare cu procesatorii, dar a

Romånia a avut alocat` suma de

9,5 mld.euro

prin Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural` 2014 - 2020, al
doilea exerci]iu financiar dup`
aderarea la Uniunea European`, iar
rata de absorb]ie a fondurilor a fost
de

74 %

.

reu[it s` ob]in` 1,4 milioane de lei
pentru investi]ii abia \n 2020.
„Vrem fonduri europene mai repede, nu mai u[or. E nevoie de productivitate, nu putem s` a[tept`m un r`spuns peste un an sau doi, pentru c` tehnologia evolueaz` [i nu mai suntem
competitivi“, a spus Cosmin Buz`ianu,
director de vånz`ri [i marketing al
Electric, \n cadrul videoconferin]ei ZF
IMM 2020: IMM-urile, \n fa]a celei mai
mari \ncerc`ri din ultimele trei decenii.
Romånia a avut alocat` suma de
9,15 miliarde de euro prin Programul
Na]ional de Dezvoltare Rural` 2014 2020, al doilea exerci]iu financiar dup`
aderarea la Uniunea European`, iar

rata de absorb]ie a fondurilor a fost de
74%, potrivit informa]iilor oferite de
reprezentantul AFIR.
|n perioada de tranzi]ie (20212022) Romånia va avea la dispozi]ie
2,5 miliarde de euro pentru investi]ii [i
600 de milioane de euro pentru redresare, potrivit aceleia[i surse.
„|n noul Plan Na]ional Strategic
(PNS) avem 6,7 miliarde de euro bani
nerambursabili, la care se va ad`uga
suma de 750 de milioane de euro
pentru spa]ii de colectare, procesare [i
depozitare, un lucru vital pentru
viitorul agriculturii romåne[ti“, a mai
spus Mihai Moraru.
Vezi pagina 2
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Cre[terea volumelor din
comer]ul online a majorat
semnificativ afacerile
companiilor de curierat
MIRUNA DIACONU
COMER}UL online, aflat pe un trend ascendent \n ultimii
ani, a \nregistrat cre[teri majore anul trecut pe fondul
faptului c` pandemia i-a determinat pe oameni s` comande
\[i achizi]ioneze mai multe produse online. Industria de
curierat, unul dintre cå[tig`torii acestei crize, a fost nevoit`
s` fac` fa]` volumelor mari \nregistrate anul trecut, care au
adus cre[teri semnificative ale afacerilor.
Pia]a local` de curierat
se apropie de 5 mld. lei pe
fondul cre[terii comer]ului
online, conform estim`rilor ZF pe baza datelor din
pia]`.
„Tendin]a de cre[tere
a e-commerce-ului se va
p`stra [i \n 2021, iar pentru
Romånia credem c` exist`
un mare poten]ial [i vom
vedea tot mai multe afaceri online care vor dori s`
se dezvolte la nivel inter- OANA MANDICESCU,
na]ional“, spune Oana director comercial al DHL
Mandicescu, director co- Express Romånia
mercial al DHL Express
Romånia, una dintre cele mai mari companii de curierat.
Companii precum FAN Courier, Urgent Cargus, DHL [i
GLS au \nregistrat cre[teri ale afacerilor de circa 20% pentru
anul trecut. Dar au existat [i dubl`ri ale afacerilor, cum a fost
cazul companiei de curierat Sameday, controlat` de eMAG.
Dac` \n anul 2021 trendul se va men]ine pozitiv, valoarea pie]ei locale ar putea dep`[i 5 mld. lei, mergånd chiar
c`tre afaceri cumulate de 5,5 mld. euro.
Vezi pagina 8

Finan]e personale

Num`rul de investitori \n fondurile
de ac]iuni a urcat la 17.000: plus
2.500 de investitori noi \n 2020
l Investitorii au subscris 148 mil. lei \n
fondurile de ac]iuni anul trecut.

n Ce \nseamn` [i cum se conduce o afacere de distribu]ie regional`? Cum

se dezvolt` [i ce viitor au firmele de distribu]ie, care fac leg`tura \ntre
marii produc`tori [i micile magazine? Urm`ri]i ZF Live luni, 15 februarie
2021, ora 12,00 cu RADU TRANDAFIR, administrator la Drim Daniel
Distribu]ie FMCG SRL

TIBI OPREA

n Aplica]iile pe mobil, \n plin boom \n noua economie. Ce a[teapt`

consumatorii? Urm`ri]i ZF Live luni, 15 februarie 2021, ora 12,30 cu
OVIDIU PINGHIOIU, director applications la Cegeka Romånia
Moderator: Sorin Påslaru, redactorul-[ef al ZF
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CU toate c` 2020 a fost un an greu pentru pia]a de capital,
caracterizat prin volatilitate abrupt`, num`rul de investitori \n
fondurile deschise locale de ac]iuni s-a majorat cu peste 2.500,
de la 14.463 (decembrie 2019) la 17.028 de investitori, potrivit
calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la Asocia]ia
Administratorilor de Fonduri din Romånia (AAF).
Spre compara]ie, num`rul de investitori direc]i \n ac]iuni la
Bursa de Valori Bucure[ti, respectiv al conturilor de clien]i
activi ai SSIF-urilor, era la finele lunii septembrie 2020 de
19.622 (un investitor poate avea simultan conturi deschise la
mai mul]i intermediari), potrivit celui mai recent raport al
Autorit`]ii de Supraveghere Financiar` (ASF).
„Îmi doresc ca eforturile pe care AAF le face prin proiectul
Economise[te inteligent s` conduc` la un num`r de 2 milioane de
investitori \n toat` industria de fonduri de investi]ii“, spune Horia
Gust`, pre[edinte al Asocia]iei Administratorilor de Fonduri
(AAF), pentru ZF.
Vezi pagina 4

Bugetul pe 2021, prea multe
variabile: cre[terea veniturilor
cu 13% este prea optimist`
l Complica]ia crizei este c`, de[i a[tept`rile sunt mari pentru
2021, nimeni nu [tie spre ce se \ndreapt` pån` la urm`.
R~ZVAN BOTEA
GUVERNUL a publicat joi sear`
proiectul de buget pentru anul 2021.
Bugetul pe 2021 este cel mai complicat din ultimii 30 de ani, pentru c` depinde de variabile care sunt peste
controlul guvernului. O criz` vine [i
trece, iar \n momentul \n care criza
este pe final, anticipezi c` evolu]iile
vor merge spre bine [i ac]ionezi \n
consecin]`. De data aceasta \ns` nu
[tii ce s` crezi, aceasta este marea
problem` a acestui buget.
Miza este ca veniturile s` creasc`
cu 13% [i s` ajung` la 365 mld. lei, iar
cre[terea cheltuielilor s` fie \ncetinit`
la +5% \n 2021, pån` la 445 mld. lei,
a[a cum a creionat guvernul bugetul
pentru 2021. Deficitul bugetar ar fi
astfel de 80 mld. lei, adic` 7,16% din

PIB, \n sc`dere cu aproape 3 puncte
procentuale fa]` de deficitul din 2020
ca pondere \n PIB [i o sc`dere
nominal` de peste 20 mld. lei.
A[tept`rile sunt mari, dar nimeni
nu [tie ce poate urma - dac` virusul sufer` muta]ii care nu vor putea fi contracarate de vaccinurile actuale, criza
va continua, iar criza medical` se duce
\ntr-o criz` economic` grav`. Statele
vor fi obligate \n continuare s` sus]in`
economia, s` sus]in` locurile de munc`
[i s-ar putea ca, dac` acest lucru continu`, s` se ajung` la un nivel la care
economiile statelor pur [i simplu nu
vor mai putea s` respire. Te po]i \ndatora pån` la un anumit nivel, alt`dat`
de neimaginat, a[a cum a fost \n 2020,
\ns` nu te po]i \ndatora pån` la nivelul
\n care nu mai po]i da banii \napoi.
Vezi pagina 3

Dezvoltatorii imobiliari
preg`tesc 9 cl`diri noi
de birouri pentru
24.000 de corporati[ti
BOGDAN ALECU
NOU~ proiecte de birouri, fiecare cu cel pu]in 9.000 mp,
vor fi livrate \n 2021, potrivit datelor consultan]ilor imobiliari. Cea mai mare cl`dire livrat` \n acest an va fi prima faz`
din proiectul One Cotroceni Park, construit` \n zona R`zoare de One United, iar inaugurarea va avea loc la un an
de la deschiderea traficului pe noua linie de metrou c`tre
Drumul Taberei.
Calea Victoriei este zona care va atrage dou` dintre cele
nou` proiecte din acest an - Matei Millo Offices dezvoltat de
Forte Partners, la care se va ad`uga [i Dacia One, proiect
dezvoltat de Atenor care va include [i reabilitarea fostului cazino de la intersec]ia cu bdul Dacia. Mai mult, tot pe Calea
Victoriei Forte mai construie[te birourile Tandem, iar cei de
la Hagag au finalizat lucr`rile la H Victoriei 109, fostul sediu
Petrom.
Cele mai importante proiecte de birouri aflate \n construc]ie sunt One Cotroceni Park, J8 Office Park, Globalworth Square, U Center, Miro Offices, }iriac Tower, Dacia
One, Millo Offices, @Expo sau Sema London & Oslo, dezvoltatorii avånd semnate contracte de pre\nchiriere pentru circa
60% din spa]ii, \n ciuda pandemiei care a afectat pia]a de birouri \n ultimul an. „Rata de neocupare a spa]iilor de birouri
din Bucure[ti se situa la nivelul de 12,5% la finalul lui 2020 [i
ne a[tept`m s` r`mån` \n jurul acestei valori pe parcursul anului curent, \n func]ie bine\n]eles [i de evolu]ia situa]iei medicale [i de deciziile de business adoptate atåt de dezvoltatori
cåt [i de chiria[i“, a spus Andrei Ianculescu, head of project
management \n cadrul Cushman & Wakefield Echinox.
Vezi pagina 7
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Banii europeni pentru investi]ii \n mediul rural ajung
greu \n conturile beneficiarilor din cauza birocra]iei.
„Un proiect complex, care este format din construc]ie
[i montaj, se implementeaz` \n 2-3 ani“
FLORENTINA NI}U

D

e la depunerea unui proiect
pentru finan]area din fonduri
europene a unei investi]ii [i pån`
la aprobarea [i implementarea sa
dureaz` chiar [i cinci ani, spun unii
dintre beneficiari.
Mihai Liviu Moraru, directorul general al
Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR), institu]ia ce se ocup` de aprobarea
proiectelor [i acordarea banilor europeni, a spus,
\ntr-un interviu acordat pentru ZF, c`, \ntr-adev`r,
procesul este foarte greoi, din cauza birocra]iei
stufoase, \ns` au existat antecedente de fraudare a
banilor.
„|n general, un proiect complex, care este
format din construc]ie [i montaj, se implementeaz` \n 2-3 ani, dar au existat [i situa]ii \n care
beneficiarii au finalizat investi]ia \n cåteva luni“, a
declarat pentru ZF Mihai Liviu Moraru, directorul
general al AFIR.
Gheorghe
L`mureanu,
proprietarul
Agroterra, companie ce de]ine 1.500 de hectare de
teren \n jude]ul Constan]a, pe care le cultiv` \n
principal cu cereale, dar produce [i s`mån]` de
gråu, orz [i culturi aromatice, afirm` c` a ob]inut

Bugetul
de stat

Ministerul
de Finan]e
Cerere
de
decont

Buget

Ministerul
Agriculturii

Decont
trimestrial

Decont

Decont
trimestrial

Agen]ia pentru
Finan]area
Investi]iilor Rurale
Plat` bani
nerambursabili

Beneficiar fonduri europene
nerambursabile

Comisia European`

\n 2010 un milion de euro pentru a face un sistem
de iriga]ii, proiect la care a lucrat cinci ani, din
cauza birocra]iei excesive [i l-a implementat \n
patru luni.
Constantin Zicu, proprietarul companiei
Nizicom din jude]ul Tulcea, ce se ocup` cu
comer]ul de inputuri agricole, a depus proiect
pentru finan]area unei ferme de taurine \n 2016,
\ns` prima tran[` de bani pentru investi]ie i-a
intrat \n cont anul trecut [i abia \n 2021 va finaliza
investi]ia propus`. Antreprenorul povestea c` nici
nu se mai gåndea c` va face investi]ia respectiv`,
pentru c` proiectul tehnic, verificat de

reprezentan]ii AFIR, i-a fost trimis \napoi \n
repetate rånduri pentru clarific`ri.
„Acum c` am primit banii fac ferma, mai
degrab`, de nevoie. Proiectul a fost destul de greu
aprobat, dar investi]ia \ntr-o ferm` de carne este
una rentabil` [i de viitor. |n medie, pre]ul unui
vi]el de carne de 90 de kilograme este de 250 de
euro“, a spus anterior pentru ZF Constantin Zicu.
El a atras fonduri europene de aproximativ
5 milioane de lei, potrivit datelor publicate pe siteul AFIR.
De altfel, Adrian Leica, un marinar din jude]ul
Gala]i, pasionat de cultura de c`tin`, a \nfiin]at o

mic` planta]ie, de 6 hectare, \n urm` cu cinci ani, [i
\n acela[i an – 2016 – a depus un proiect pentru
finan]area unei hale pentru condi]ionarea c`tinii,
astfel \ncåt s` poat` face contracte de vånzare cu
procesatorii, dar a reu[it s` ob]in` 1,4 milioane de
lei pentru investi]ii abia \n 2020.
El afirm` c` avizele [i acordurile ce trebuie
primite de la diverse institu]ii ale statului sunt greu
de ob]inut [i astfel procesul de aprobare al unui
proiect se \ntinde pe o perioad` mai mare de timp.
„Vrem fonduri europene mai repede, nu mai
u[or. E nevoie de productivitate, nu putem s`
a[tept`m un r`spuns peste un an sau doi, pentru c`
tehnologia evolueaz` [i nu mai suntem competitivi“, a spus Cosmin Buz`ianu, director de
vånz`ri [i marketing al Electric, \n cadrul
videoconferin]ei ZF IMM 2020: IMM-urile, \n fa]a
celei mai mari \ncerc`ri din ultimele trei decenii.
Electric este o companie din Foc[ani (jud.
Vrancea) ce produce sticle, flacoane sau saco[e din
materiale biodegradabile, iar odat` cu pandemia
de COVID-19 [i recipiente pentru igienizan]i, a
\ncercat timp de cå]iva ani s` ia bani europeni
pentru dezvoltare, mai exact pentru extinderea
gamei de produse, au spus reprezentan]ii companiei, pe care i-am contactat ulterior.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
PUBLICITATE

Urmăriți live pe zf.ro și Facebook Ziarul Financiar

P WER
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angaja]i \n prezent, atåt \n
procesul de produc]ie, cåt [i
personal TESA.

VICEPREȘEDINTE EXECUTIV AL COMISIEI EUROPENE
(conduce de la cel mai înalt nivel realizarea și implementarea GREEN DEAL şi a directivelor
care vor asigura neutralitatea climatică la nivelul anului 2050)
CU DIRECŢIILE POTRIVITE ȘI INVESTIŢIILE CORECTE, TRANZIŢIA ENERGETICĂ ARE ÎN EA ENERGIA
DE A DEVENI UN MOTOR DE DEZVOLTARE, DUPĂ CEL DIN AUTO.

TRANZIŢIA ENERGETICĂ NU MAI ESTE DOAR DESPRE ENERGIE,
CI DESPRE ÎNTREAGA ECONOMIE.
VA ȘTI ROMÂNIA SĂ-ȘI JOACE CĂRŢILE?
AFLĂ LA CEA DE A X-A EDIȚIE A ZF POWER SUMMIT. DOUĂ ZILE. TOTUL DESPRE ENERGIE.
EVENT SALES MANAGERS: Corina Tăbăraș / 0737.348.423 / corina.tabaras@m.ro DETALII ȘI ÎNREGISTRĂRI: Andra Bădală / andra.badala@m.ro / 0740.111.485 www.zf.ro/conferinte
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UN SUMMIT ZF EVENTS

INVITAT SPECIAL

PARTENERI BRONZE

CU o prezen]` de 25 de ani [i cu
investi]ii de peste 200 de milioane de
dolari, MOL Romånia, filiala local` a
grupului petrolier MOL, a ajuns azi la
234 de benzin`rii, cere[terea organic`,
dar [i apetitul pentru achizi]ii
transformånd compania \ntr-unul dintre
liderii pie]ei petroliere.
Dincolo de afacerea de comer] cu
carburan]i, MOL Romånia a fost
printre primele companii petroliere care
s-au lansat \n proiecte de mobilitate
electric`, atåt proprii, cåt [i \n
parteneriat cu alte grupuri. |n plus, din
2015 firma g`zduie[te \n sta]iile sale
conceputul gastro Fresh Corner, una
dintre primele ini]iative de transformare
a benzin`riilor \n centre de servicii.
Care va fi \ns` rolul companiilor
petroliere \n tranzi]ia energetic`? Ce noi
dimensiuni ale pie]ei de energie vom
vedea \ncorporate \n aceste companii
pentru a r`måne relevante pe pia]`? Ce
m`suri au luat companiile petroliere
pentru a se adapta restric]iilor de
mobilitate impuse de pandemie? Putem
spune despre 2019 c` a fost vårful de

l Bilka Steel num`r` 550 de

CUM DEVINE TRANZIŢIA ENERGETICĂ
NOUL VAL DE CREȘTERE PENTRU ROMÂNIA?

PARTENERI SILVER

ROXANA PETRESCU

CAMELIA ENE, CEO [i country
chairman al MOL Romånia, particip`
la ZF power Summit 2021 pentru a
discuta ce \nseamn` tranzi]ia energetic`
pentru companiile petroliere [i, mai ales, ce
\nseamn` acest fenomen pentru Romånia, o
]ar` cu o tradi]ie de peste 100 de ani \n
exploatarea „aurului negru“.
consum al petrolului? Ce s-a schimbat \n
ultimii 25 de ani pe pia]a petrolier` [i
cum va ar`ta mobilitatea pe termen
lung, \n 2050, de exemplu, an pentru
care este setat` la nivel european
atingerea ]intei de neutralitate climatic`?
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Bilka Steel din Bra[ov: Avem speran]a c`
odat` cu \nceperea vaccin`rii, impactul
pandemiei se va diminua

DIRECŢII DE INVESTIŢII PENTRU UN SECTOR STRATEGIC:

PARTENER GOLD

l Camelia Ene, CEO [i country chairman al MOL Romånia,
companie care \n 25 de activitate s-a transformat \ntr-unul
dintre liderii pie]ei petroliere, particip` la ZF Power Summit
2021 pentru a ar`ta cum se adapteaz` greii din petrol la
tranzi]ia energetic`, cel mai de amploare fenomen prin
care trece acum sectorul.

SAVE
THE DATE:
23-24
#Vaccinarea reporne[te businessul
FEBRUARIE,
ora 09:00 Hora]iu }epe[, proprietarul acoperi[urilor

EDIȚIA A X- A

ZF

ORGANIZEAZĂ

Cum va ar`ta viitorul mobilit`]ii
[i care va fi rolul companiilor
petroliere \n tranzi]ia de la
„aurul negru“ la electron? Afla]i
la ZF Power Summit 2021

VACCINAREA ar putea s` mai
atenueze din gravitatea efectelor pe care
le-a generat pandemia, de[i nu le poate
[terge cu totul, este de p`rere Hora]iu
}epe[, proprietarul produc`torului de
acoperi[uri Bilka Steel din Bra[ov.
„Avem speran]a c` odat` cu
\nceperea vaccin`rii, impactul pandemiei se va diminua. Chiar [i a[a, vom
avea sectoare afectate care nu vor reu[i
s` recupereze pierderile \nregistrate
anul trecut”, spune Hora]iu }epe[.
Bilka a \ncheiat 2020 cu o cifr` de
afaceri de 795 milioane lei (163 milioane
de euro), \n cre[tere cu 20% fa]` de
2019, cånd a \nregistrat afaceri de
655 milioane lei. Obiectivul antreprenorului pentru 2021 este s` dep`[easc`
pragul de 1 miliard de lei cifr` de afaceri.

HORA}IU }EPE{,
proprietarul Bilka
Steel: Vom avea
sectoare afectate
care nu vor reu[i s`
recupereze
pierderile
\nregistrate anul
trecut.
Bilka Steel num`r` 550 de angaja]i \n
prezent, atåt \n procesul de produc]ie,
cåt [i personal TESA.
Bilka are acum \n derulare
construc]ia unei fabrici noi de panouri
termoizolante, parte a unui plan mai
amplu de investi]ii, totalizånd 25 milioane de euro. |n urm` cu doi ani,
compania a achizi]ionat platforma
industrial` Hidromecanica 2 Bra[ov, din
vecin`tatea halelor deja de]inute,
pentru a se extinde. Pe lång` investi]iile
\n zona de produc]ie, compania continu` [i anul acesta cre[terea gradului de
digitalizare pentru eficientizarea proceselor.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

ZF Live. Kostas Fiakas, chief strategy officer la
Inform Lykos Romånia:

Anul 2020 a fost un an bun, serviciile
digitale oferite \n contextul pandemiei
au dus la dezvoltarea conceptului de
paperless \n Romånia. Austria Card se
apropie de 80 mil.euro, iar jum`tate
din venituri sunt din partea Romåniei
l „Romånia are oameni pricepu]i \n industria serviciilor

digitale, implica]i \n proiecte de digitalizare [i exist` [i multe
start-up-uri \n aceast` zon` care ajut` la evolu]ie. Vedem un
ecosistem de oameni foarte competen]i, iar Romånia se mi[c`
mai repede decåt unele ]`ri din sud-estul Europei.“
ALEXANDRA MATEI
PANDEMIA a favorizat anul trecut
pia]a serviciilor digitale oferite de
compania Inform Lykos Romånia,
membru al grupului austriac de IT
Austria Card Holdings, iar cre[terile
\nregistrate \n 2020 au fost datorate
nevoii impuse de pandemie de
a trece cea mai mare parte a
proceselor – informare,
facturi, extrase – \n
mediul digital, ceea ce a
dezvoltat [i mai mult
conceptul de paperless,
pe care marii juc`tori din
industria IT vor s` \l
implementeze \n cåt mai
multe sectoare economice.
Tot \n 2020, conform lui Kostas
Fiakas, chief strategy officer la Inform
Lykos Romånia, veniturile grupului
austriac de IT Austria Card, specializat
\n securitate hardware \ncorporat`, se
apropie de 80 de milioane de euro,
jum`tate venind din partea Romåniei.
Mai mult, el sus]ine c` anul trecut au

fost produse [i personalizate zeci de
milioane de carduri marca Austria Card
\n toat` Europa.
„2020 a fost un an bun. |n ceea ce
prive[te veniturile, Austria Card se
apropie de 80 de milioane de euro,
jum`tate venind din partea Romåniei.
Tot anul trecut am produs [i am

KOSTAS FIAKAS, chief
strategy officer la Inform
Lykos Romånia: |n
Romånia, un plus este
faptul c` dezvoltarea
tehnologiei este foarte
avansat` [i exist` poten]ial.
personalizat zeci de milioane de
carduri \n toat` Europa. Tot ce \nseamn` facturi, informare sau declara]ii
s-a f`cut digital, iar cre[terile au de-a
face cu noile concepte implementate \n
contextul pandemic“, a declarat Kostas
Fiakas, chief strategy officer la Inform
Lykos Romånia, \n cadrul emisiunii
online de business ZF Live.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
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Cel mai complicat buget din ultimii 30 de ani

l O criz` vine [i trece, iar \n momentul \n care criza este pe final, anticipezi c` evolu]iile vor merge spre bine [i
ac]ionezi \n consecin]`. De data aceasta \ns` nu [tii ce s` crezi, aceasta este marea problem` a bugetului din 2021.
R~ZVAN BOTEA

Cine pierde [i cine cå[tig` bani:

uvernul a publicat joi Bugetele ministerelor \n 2021.
Buget alocat
Cre[tere/sc`dere
sear` proiectul de Minister
\n 2021
vs. buget 2020
buget pentru anul 2021.
Bugetul pe 2021 este Ministerul Muncii
53,7 mld. lei
+10%
cel mai complicat buget
28,5 mld. lei
2,8%
din ultimii 30 de ani, pentru c` depinde Ministerul Educa]iei
de variabile care sunt peste controlul Ministerul Agriculturii
25,9 mld. lei
+10%
guvernului. Va reu[i campania de
20,9 mld. lei
+1,75%
vaccinare s` imunizeze popula]ia astfel Ministerul Afacerilor Interne
\ncåt s` fie ridicate toate restric]iile, \[i Ministerul Ap`r`rii
20 mld. lei
+3,4%
vor reveni economiile vestice, \n special
17,4 mld. lei
-11,2%
Germania, ca s` tracteze economia Ministerul S`n`t`]ii
Romåniei, cum va evolua pandemia [i Ministerul Transporturilor
14,1 mld. lei
+9,4%
cåt vor afecta noile tulpini ale virusului
7,15 mld. lei
-19,2%
progresele \nregistrate pån` acum - sunt Ministerul Dezvolt`rii
cåteva \ntreb`ri la care nu pot exista \n Ministerul Economiei,
6,6 mld. lei
+186%
acest moment r`spunsuri certe.
Antreprenoriatului [i Turismului
Miza este ca veniturile s` creasc` cu
5,4 mld. lei
-3%
13% [i s` ajung` la 365 mld. lei, iar cre[- Ministerul Finan]elor
terea cheltuielilor s` fie \ncetinit` la +5% Ministerul Justi]iei
4,7 mld. lei
+2,5%
\n 2021, pån` la 445 mld. lei, a[a cum a
2 mld. lei
+11,3%
creionat guvernul bugetul pentru 2021. Ministerul Fondurilor Europene
Deficitul bugetar ar fi astfel de 80 mld. Ministerul Cercet`rii
1,92 mld. lei
+24%
lei, adic` 7,16% din PIB, \n sc`dere cu
1,32 mld. lei
+19%
aproape 3 puncte procentuale fa]` de Ministerul Apelor [i P`durilor
deficitul din 2020 ca pondere \n PIB [i o Ministerul Afacerilor Externe
1,06 mld. lei
-3%
sc`dere nominal` de peste 20 mld. lei.
894 mil. lei
+13%
Complica]ia crizei este c`, de[i Ministerul Culturii
a[tept`rile sunt mari, nimeni nu [tie spre Ministerul Energiei
889 mil. lei
+15%
ce se \ndreapt` pån` la urm` - dac`
543 mld. lei
+3,2%
virusul sufer` muta]ii care nu vor putea Ministerul Tineretului [i Sportului
SURSA: MFP
fi contracarate de vaccinurile actuale,
criza va continua, iar criza medical`
Pe aceste fundamente macroeva duce pur [i simplu la o criz`
conomice, guvernul sper` s` aduc` 13%
economic` grav`. Statele vor fi
venituri suplimentare la bugetul de stat,
Execu]ie 2019
obligate \n continuare s`
prin compara]ie cu 2020, cånd veniturile
sus]in` economia, s` sus]in`
au stagnat. Astfel, construc]ia bugetar`
322 mld. lei
locurile de munc` [i s-ar
se bazeaz` pe venituri de 365 mld. lei.
Execu]ie 2020
putea ca, dac` acest lucru
Cheltuielile bugetului de stat ar
323 mld. lei (+0%)
continu`, s` se ajung` la un
urma s` creasc` cu numai
nivel la care economiile
5%, pån` la 445 mld.
Estimare buget 2021
statelor pur [i simplu nu vor
lei. Astfel, deficitul
360 mld. lei (+13%)
mai putea s` respire. Te po]i
rezultat va fi de
Execu]ie 2019
\ndatora pån` la un anumit
80 mld. lei (7,16%
nivel, alt`dat` de neimaginat, a[a
din PIB), adic` o
369 mld. lei
cum s-a demonstrat \n 2020, \ns` nu te
reducere \n terExecu]ie 2020
po]i \ndatora pån` la nivelul \n care nu
meni nominali
424 mld. lei (+15%)
mai po]i da banii \napoi.
de peste 20 mld.
Guvernul \[i construie[te bugetul pe
Produsul Intern
lei \n 2021 fa]`
Estimare buget 2021
o cre[tere economic` de 4,3% \n 2021, Brut ar urma s` ating`
de
2020.
446 mld. lei (+5%)
una dintre cele mai optimiste prognoze, \n termeni nominali
Salariile buge\ns` apropiat` de prognoza Comisiei aproape 1.117 mld. lei, \n
tarilor sunt \nghe]ate
Europene, de cre[tere cu 3,8%. cre[tere cu 7%, infla]ia ar
la nivelul lunii decemAnali[tii economici au prognoze de urma s` fie de 2,4% \n medie pe
brie 2020 pentru anul 2021.
cre[tere economic` \ntre 3 [i 4% pentru tot anul [i num`rul [omerilor ar urma
Aceasta este principala m`sur`
Romånia \n 2021.
s` creasc` cu numai 5.000.
dintr-un set care ar urma s` aduc` bugetului de stat o economie de 17,6 mld. lei,
adic` 1,55% din PIB-ul de 1.117 de lei,
cåt sper` guvernul s` fie \n 2021.

G

VENITURI

CHELTUIELI

Cheltuielile cu asisten]a social` cresc cu
4,4 mld. lei, avånd cea mai mare pondere
\n structura cheltuielilor bugetare
l |n proiectul legii bugetului asigur`rilor sociale de stat pe
anul 2021 este prev`zut` suma de 90 mld. lei pentru bugetul
asigur`rilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii.
MIRUNA DIACONU
CHELTUIELILE cu asisten]a social`, unde sunt incluse [i pensiile, cresc
anul acesta cu 4,4 mld. lei, ajungånd astfel la circa 143 mld. lei. |n proiectul de
buget publicat de Ministerul de Finan]e se arat` faptul c` asisten]a social` a
avut cea mai mare pondere \n structura cheltuielilor bugetare anul trecut,
adic` 32,6%.
Totodat`, \n proiectul legii bugetului asigur`rilor sociale de stat pe anul
2021 este prev`zut` suma de 90 mld. lei pentru bugetul asigur`rilor sociale de
stat aferent sistemului public de pensii.
Anul 2020 a fost unul dificil pentru economia Romåniei, iar statul a fost
nevoit s` intervin` \n vederea asigur`rii lichidit`]ii \n pia]` prin diferite m`suri
atåt destinate popula]iei, cåt [i mediului de afaceri.
Provoc`rile anului trecut continu` [i anul acesta, fiind unul dintre cei mai
complica]i ani \n care statul va trebui s` sus]in` \n continuare companiile
pentru a se evita un val al falimentelor. Acest lucru, totu[i, reprezint` un efort
bugetar foarte mare, iar situa]ia va fi mai complicat` cu cåt acest efort bugetar
trebuie dublat de necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. F`r` o reducere
a acestor cheltuieli datoria statului va cre[te de la an la an, ajungånd \n cå]iva
ani la dimensiuni insuportabile.
|n 2020, cheltuielile cu asisten]a social` au \nsemnat o cheltuial` de
138,5 m. lei, \n cre[tere cu 20,8% fa]` de 2019, cånd asisten]a social` a \nsemnat o cheltuial` de 114,7 mld. lei. Majorarea s-a datorat atåt cre[terii punctului
de pensie cu 14% \n 2020, cåt [i major`rii din septembrie 2019 cu 15%.

}inte de deficit

7,1% din PIB
2022: 5,8% din PIB
2023: 4,3% din PIB
2024: 2,9% din PIB
2021:

„Men]inerea \n anul 2021 a
cuantumului brut al salariilor de
baz`/soldelor de func]ie/salariilor de
func]ie /indemniza]iilor de \ncadrare
lunar` de care beneficiaz` personalul
pl`tit din fonduri publice, precum [i a
indemniza]iilor aferente func]iilor de
demnitate public` [i func]iilor asimilate
acestora la nivelul acordat pentru luna
decembrie 2020“, este una dintre
m`surile prezentate.
|n proiectul de buget se men]ioneaz` c` nu vor fi t`iate indemniza]iile [i
primele bugetarilor, ci se vor men]ine,
de asemenea, la nivelul celor din
decembrie 2020. Guvernul vrea s`
cheltuiasc` cu salariile bugetarilor
aproximativ 110 mld. lei \n 2021, un
nivel similar cu cheltuiala cu salarii din
2020. Factura salariilor bugetarilor
(cheltuielile de personal) au fost \n 2020
de 110 mld. lei, adic` 10,6% din PIB.

Alt` m`sur` este cre[terea punctului
de pensie \n ianuarie 2022, \n loc de septembrie 2021, cånd pensiile erau programate s` creasc`. Cheltuielile cu asisten]a
social`, unde sunt incluse [i pensiile, cresc
cu 4,4 mld. de lei [i ajung la aproape
143 mld. lei \n 2021, se mai arat` \n pro-

„Cheltuielile cu investi]iile \nregistreaz` cre[teri ale valorilor nominale,
ajungånd la aproximativ 67,5 mld. lei \n
anul 2024 fa]` de 61,4 mld. lei \n anul
2021, respectiv o cre[tere de 6,1 mld. lei.“
Alte m`suri pentru sc`derea
cheltuielilor se refer` la sistarea emiterii

Al doilea an consecutiv de sc`deri la
bugetul Ministerului S`n`t`]ii. Doar
17,5 mld. lei aloca]i pentru
S`n`tate, cu 11% mai pu]in fa]`
de 2020, de[i pandemia continu`
l S`n`tatea este [i \n 2021 Cenu[`reasa aloc`rilor \n
proiectul de buget propus de guvernul PNL [i USR-PLUS,
de[i oficialii de la cel mai \nalt nivel, inclusiv
pre[edintele Iohannis, vorbesc despre reform` l |n 2021
bugetul s`n`t`]ii scade, paradoxal, dup` un an \n care
limitele sistemului au ie[it la iveal`.

tel: 0318.256.245, 252, 277

e-mail: zf@zf.ro
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Urmeaz` conferin]a ZF/NNDKP CELF:
Dispute fiscale la vreme de pandemie

La ce s` se a[tepte companiile \n rela]ia cu
ANAF \n 2021? Cum vor gestiona instan]ele
disputele fiscale dintre Fisc [i contribuabili?
R~ZVAN BOTEA

2019“, se arat` \ntr-o anex` a
proiectului de buget.
SITUA}IA medical` a deEconomia \nc` este
terminat Agen]ia Na]ional`
fragil` dup` [ocul
ZF
de Administrare Fiscal`
transmis de criza
[i NNDKP, prin echipa
s` accelereze for]at promedical`
[i
Centrului de Excelen]` \n Litigii
cesul de digitalizare [i
premierul
inspec]iile fiscale la
C\]u a dat
Fiscale (NNDKP CELF), organizeaz`
companii au fost mai
asigur`ri c`
miercuri, 17 februarie, videoconferin]a
rare [i mai relaxate.
nu va cre[te
|n 2021, an \n care „Disputele fiscale la vreme de pandemiei“. fiscalitatea
guvernul a[teapt` o
Evenimentul este organizat online, se va pentru a
cre[tere economic`
mai
desf`[ura \n intervalul 09.30-11.30 [i va mcolecta
de 4,3% [i venituri
u l t e
fi transmis live pe ZF.ro si pe
mai mari cu 13%, se
venituri,
ridic` \ntrebarea cum va
m`sur` care ar
pagina de Facebook a ZF.
ac]iona ANAF \n rela]ia cu
destabiliza [i mai
contribuabilii. |n proiectul de
puternic economia.
buget pentru 2021, Finan]ele anun]`
Proiectul de buget publicat
c` ANAF [i-a reluat activitatea s`pt`måna trecut` nu prevede
normal` \n ianuarie 2021.
modific`ri de fiscalitate. |n acest
„|ncepånd cu luna ianuarie, ANAF condi]ii, colectarea la bugetul de stat
a reluat treptat activit`]ile normale de trebuie s` creasc` peste cre[terea
administrare fiscal`, propunåndu-[i o nominal` a PIB [i se pune \ntrebarea ce
revenire rapid` la nivelul conform`rii va face ANAF \n acest sens.
fiscale \nregistrate la finalul anului
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

GEORGIANA MIHALACHE

|N FIECARE ZI DE LA ORA 18.00, ALEPH STORY

LIPSURILE din spitale, cl`dirile vechi, instala]iile care cedeaz` [i duc la
tragedii precum incendiile de la Piatra Neam] [i Spitalul Matei Bal[ nu se
traduc \ns` [i prin bani mai mul]i aloca]i s`n`t`]ii, un domeniu care a suferit
\n ultimele decenii de investi]ii pu]ine [i prost gestionate.
Anul 2021 aduce noi t`ieri la bugetul Ministerului S`n`t`]ii, care va primi
cu 11% mai pu]ini bani fa]` de anul 2020. Este al doilea an de sc`dere la
bugetul ministerului de resort, dup` ce [i anul anterior a venit cu o sc`dere
similar`. Guvernul care a lucrat la bugetul pe 2020 (tot PNL) nu avea
experien]a pandemiei, valul de infect`ri venind din luna martie a anului
trecut, \ns` \n prezent exist` o imagine asupra nevoii urgente de investi]ii \n
spitale, cele existente [i altele noi.
Pentru 2021 sunt propuse [i 18,6 mld. lei credite bugetare, adic` bani care
pot fi folosi]i de Ministerul S`n`t`]ii, care trebuie s` fie pl`]i]i \ns` \n 2022
dac` este cazul s` fie accesa]i.
Cei mai mul]i bani din bugetul Ministerului S`n`t`]ii vor merge \n plata
salariilor, potrivit proiectului de buget. Astfel, cheltuielile de personal
bugetate pentru 2021 ajung la 2,3 mld. lei, iar transferurile \ntre unit`]ile
administra]iei publice bugetate pentru anul \n curs sunt de 9,5 mld. lei. |n
total, 11,8 mld. lei, adic` 67% din bugetul total al ministerului, merg \n plata
salariilor.
Pentru proiectele cu finan]are european` sunt bugeta]i 500 mil. lei.
„Ministerul S`n`t`]ii va realiza o analiz` riguroas` a infrastructurii [i
dot`rilor celor 367 de spitale publice [i stabilirea unei liste de priorit`]i
urgente a investi]iilor acolo unde exist` condi]ii insalubre sau care pun \n
pericol siguran]a pacien]ilor“, se arat` \n proiectul de buget.
Ministrul s`n`t`]ii Vlad Voiculescu spunea \ntr-un interviu la \nceputul
mandatului s`u c` to]i mini[trii vor bani \n plus pentru portofoliile pe care le
conduc, dar s`n`tatea este cea mai important`.
Totu[i, fa]` de bugetul Ministerului S`n`t`]ii din 2016, atunci cånd
Voiculescu a preluat pentru prima dat` conducerea s`n`t`]ii pentru cåteva
luni, \n 2021 ministrul de resort are pe mån` un buget semnificativ mai mare,
cu 10 mld. lei \n plus. {i problemele din S`n`tate \ns` au devenit din ce \n ce
mai greu de gestionat, cu spitale care cedeaz` unul dup` altul sub presiunea
pus` de pandemia de COVID-19.
Astfel, de[i la nivel oficial se vorbe[te despre reform`, pe hårtie, \n cifre,
aceast` nevoie de investi]ii [i de asigurarea unor condi]ii de tratament [i
spitalizare pentru pacien]i lipse[te.
Nici la Casa Na]ional` de Asigur`ri de S`n`tate bugetul nu a fost
suplimentat, crescånd cu doar 0,4% \n 2021 fa]` de 2020, pån` la 44,8 mld. lei.
Dintre ace[tia, 10,6 mld. lei merg la plata salariilor.

pe zf.ro [i pe pagina de Facebook a Ziarului Financiar

iectul de buget. |n proiectul legii bugetului asigur`rilor sociale de stat pe anul
2021 este prev`zut` suma de 90 mld. lei
pentru bugetul asigur`rilor sociale de
stat aferent sistemului public de pensii.
Cheltuielile cu asisten]a social`
reprezint` aproape o treime din totalul
cheltuielilor statului. |mpreun` cu
salariile bugetarilor, asisten]a social` a
\nghi]it 93% din veniturile statului din
taxe, impozite [i asigur`ri sociale.
Guvernul mai promite investi]ii \n
cre[tere, pån` la 61,4 mld. lei \n 2021,
din resurse bugetare [i fonduri
europene. |n 2020 investi]iile au fost de
53 mld. lei, \ns` nu este foarte clar care
au fost aceste investi]ii, dac` aici intr` [i
pl`]ile directe c`tre fermieri sau
achizi]iile de aparatur` medical` \n
pandemie.

Ministerul de Finan]e: Datoria guvernamental`
nu va dep`[i 55% din PIB \n 2021

de vouchere de vacan]` \n 2021,
compensarea orelor suplimentare
pentru personalul bugetar numai cu
timp liber corespunz`tor [i
eliminarea gratuit`]ii studen]ilor
pentru transportul feroviar \n
Romånia.
Guvernul vrea s` p`streze
datoria public` la 55% din PIB \n
anii urm`tori. Romånia s-a \ndatorat la un nivel accelerat \n 2020. A
ajuns de la o datorie public` \n PIB
de 35% \n 2019 la, probabil, peste
45% din PIB \n 2020. Necesarul de
finan]are – acoperirea deficitului
bugetar [i rostogolirea datoriei vechi
- \n 2021 va fi la un nivel similar celui
din 2020, adic` 150 mld. lei.
Mai multe detalii pe
zgcorporate.ro

Ce se \ntåmpl` cu salariile \n 2021?
ZF [i Aleph News, cel mai nou post de televiziune din Romånia, vor
avea \n fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro [i pagina de Facebook a ZF
o discu]ie legat` de unul dintre subiectele importante ale zilei,
indiferent c` este politic, social, cultural, economic sau de business.
O discu]ie \ntre
DANA CIRIPERU,
redactor-[ef adjunct ZF, [i
IOANA R~DUCA, head of
content la Aleph News {TIU, principalul program al
noului post de televiziune
DANA CIRIPERU: |n ultimul deceniu salariul mediu net pe economie s-a
dublat, \n timp ce salariul minim a crescut cu 160%. Asta s-a \ntåmplat pån` \n
2019, pentru c` 2020 a venit cu primele sectoare cu salarii mai mici pe final de
an, fa]` de anul precedent. Este o tendin]` care \ncepe, nu [tim dac` va continua.
Sectoare cu salarii mai mici \n 2020 fa]` de 2019. Care sunt acestea?
IOANA R~DUCA: E lesne de ghicit faptul c` primul sector pe care \l
putem pune pe list` este cel aviatic. Atåta timp cåt avioanele au stat mai mult la
sol, decåt au zburat, este oarecum firesc, e de \n]eles ca o mare parte din oamenii
din aceast` industrie s` aib` [i la aceast` or` veniturile serios diminuate. Dac`
ne gåndim serios la ce altceva nu prea am mai f`cut anul trecut, putem pune
rånd pe rånd sectoarele zdrav`n afectate. Nu am mai ie[it la cafea \n ora[, nu am
mai måncat \n ora[, nu ne-am mai f`cut vacan]ele ca \nainte. Evident, cei care
au pierdut substan]ial la capitolul venituri sunt cei lucreaz` \n aceast` industrie
a ospitalit`]ii: angaja]ii din restaurante, baruri, hoteluri, cafenele.
DANA CIRIPERU: Salariile din HoReCa oricum sunt cele mai mici din
economie. Acolo salariul mediu net \n decembrie 2020 era undeva sub 1.700 de
lei, asta \n condi]iile \n care media pe economie trecuse de 3.600 de lei, \n aceea[i
lun`. {i prost pl`ti]i [i cu oameni care pleac` din sector. Reprezentan]ii din
industrie spuneau la un moment dat c` anul trecut \n jur de 100.000 de oameni
au plecat din industrie, fie c`tre alte sectoare, fie \n str`in`tate.
IOANA R~DUCA: {i cu siguran]` aceste cifre nu sunt chiar complete, nu
sunt corecte 100%, atåta timp cåt ani de zile am dscutat despre munca la negru
\n aceast` industrie. Cumva firesc, \n momentul \n care a venit pandemia, cånd
sectorul a fost zdrav`n m`turat de tot ce a \nsemnat efect al pandemiei, primii
care au avut de suferit au fost cei care nu aveau forme legale. Apoi, s` ne
aducem aminte, prima form` de ajutor pe care a acordat-o statul a fost acel
ajutor de [omaj tehnic, la care au recurs foarte mul]i dintre cei care aveau
businessuri \n aceast` industrie. Doar c` nu au mai putut ]ine la nesfår[it
angaja]ii \n aceast` form` de [omaj [i probabil etapa a treia a fost o diminuare
sever` a veniturilor.
Dac` vorbim sincer, de multe ori cred c` \n momentul \n care se discuta
despre aceast` industrie, nu pu]ini erau care spuneau, cum spuneau despre
doctori acum cå]iva ani, „OK, salariul nu este foarte mare, dar las`, cå[tig` pe
alte p`r]i.“ A[a [i \n aceast` industrie, nu este venitul bine reglementat din
salariu, dar cå[tig` bine din bac[i[uri. Or, nu [tiu cåt de corect este pån` la urm`
acest calcul [i s-a dovedit c` \n momentul \n care apare o situa]ie ca cea de anul
trecut, nu sunt proteja]i to]i lucr`torii.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

|n noiembrie 2020, datoria a fost de 44%.
ROXANA RO{U
MINISTERUL de Finan]e a stabilit un plafon
obligatoriu pentru datoria guvernamental` \n
2021 de 55% din PIB, conform metodologiei
UE, \n condi]iile \n care, potrivit celor mai
recente date statistice, \n noiembrie 2020
datoria se situa la 464 mld. lei, adic` 44,4% din
PIB, \n cre[tere cu peste 90 mld. lei fa]` de
finalul lui 2019.
La construc]ia bugetului pe 2020 guvernul
estimase un nivel de 40%.
Necesarul brut de finan]are la nivel
guvernamental pentru anul trecut a fost revizuit
la a doua rectificare bugetar` la 138,5 miliarde
lei, \n condi]iile \n care aproape 50 de miliarde
lei au reprezentat \mprumuturi din trecut.
Autorit`]ile nu au publicat \nc` date despre
necesarul de finan]are din 2021.
Noile plafoane au fost puse \n dezbatere
public` \ntr-un proiect de lege pentru
aprobarea limitelor specificate \n cadrul fiscalbugetar pe anul 2021.
Conform actului normativ, plafonul privind
finan]`rile rambursabile, care pot fi contractate
de c`tre unit`]ile/subdiviziunile administrativteritoriale, este de 1,2 miliarde lei, iar plafonul
privind tragerile din finan]`rile rambursabile
contractate, sau care urmeaz` a fi contractate
de c`tre unit`]ile/subdiviziunile administrativteritoriale, este \n sum` de 1,2 miliarde lei

fiecare. Valoarea aferent` finan]`rilor
rambursabile, care poate fi autorizat` pentru o
unitate/subdiviziune administrativ-teritorial`,
este de maximum 100 milioane lei anual.
Plafonul privind emiterea de garan]ii de
c`tre guvern, prin Ministerul Finan]elor [i de
c`tre unit`]ile/subdiviziunile administrativteritoriale, pentru anul 2021, este de 30 mld. lei.
La construc]ia bugetar` pentru perioada
2021-2023, guvernul a avut \n vedere
urm`toarele m`suri:
n men]inerea \n anul 2021 a cuantumului
brut al salariilor de baz`/soldelor de
func]ie/salariilor de func]ie /indemniza]iilor de
\ncadrare lunar` de care beneficiaz` personalul
pl`tit din fonduri publice, precum [i a
indemniza]iilor aferente func]iilor de demnitate
public` [i func]iilor asimilate acestora, prev`zute
\n anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la
nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
n men]inerea \n anul 2021 a cuantumului
sporurilor, indemniza]iilor, compensa]iilor,
primelor [i al celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului
acordat pentru luna decembrie 2020, \n m`sura \n
care personalul ocup` aceea[i func]ie [i \[i
desf`[oar` activitatea \n acelea[i condi]ii;
n men]inerea \n anul 2021 a cuantumului
indemniza]iei de hran` la nivelul stabilit pentru
anul 2020;

n neacordarea de premii [i a indemniza]iei
de vacan]` prev`zut` de Legea-cadru nr.
153/2017;
n compensarea orelor suplimentare pentru
personalul bugetar numai cu timp liber
corespunz`tor; pentru poli]i[ti [i cadre militare
se men]in reglement`rile din anii anteriori care
vizeaz` acordarea drepturilor salariale pentru
activitatea desf`[urat` \n zilele de s`rb`tori
legale;
n prelungirea folosirii voucherelor de
vacan]` emise \n anul 2019 [i 2020 pån` la
sfår[itul anului 2021 [i suspendarea emiterii de
vouchere de vacan]` \n anul 2021 de c`tre
autorit`]ile [i institu]iile publice, astfel cum sunt
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr.
500/2002, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, [i la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea
nr. 273/2006, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, indiferent de sistemul de finan]are [i
de subordonare, inclusiv activit`]ile finan]ate
integral din venituri proprii, \nfiin]ate pe lång`
institu]iile publice, precum [i serviciile publice
autonome de interes na]ional, cu personalitate
juridic`, reglementate prin Legea nr. 41/1994;
n Valoarea punctului de pensie se va
majora \ncepånd cu 1 ianuarie 2022, cu rata
medie anual` a infla]iei, la care se adaug` cel
mult 50% din cre[terea real` a cå[tigului
salarial mediu brut realizat.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
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O veste bun`: Petrom, Banca Transilvania,
Romgaz [i BRD îndeplineau la 31 ianuarie
2021 criteriile de lichiditate ale MSCI
l Electrica, singura care era \n afara cerin]elor MSCI l Bursa
de la Bucure[ti are nevoie de 3 ac]iuni pentru a intra pe lista
de monitorizare \n vederea promov`rii din perspectiva MSCI.
LIVIU POPESCU
PETROM, Banca Transilvania,
Romgaz [i BRD \ndeplineau la 31 ianuarie 2021 criteriile de lichiditate ale
MSCI pentru o eventual` intrare pe
lista de a[teptare pentru promovarea
în categoria pie]elor emergente, se
arat` într-un raport realizat în ritm
s`pt`månal de Autoritatea de Supraveghere Financiar`.
Potrivit datelor agregate de ZF din
criteriile MSCI, pentru ca o pia]` de
capital de frontier` - a[a cum este
clasificat` Romånia sub cerin]ele

MSCI – s` intre pe lista de a[teptare \n
eventualitatea unei promov`ri, ar avea
nevoie de trei emiten]i care s`
\ndeplineasc` diverse criterii, \n special
cele de lichiditate, pentru o anumit`
perioad` de timp.
Din råndul celor 5 ac]iuni listate la
bursa de la Bucure[ti [i care intr` \n
structura indicelui MSCI Romania
Frontier Markets – Petrom, Banca
Transilvania, Romgaz, BRD [i Electrica, doar cea din urm` nu \ndeplinea
la 31 ianuarie 2021 pragurile MSCI, se
arat` \n raportul ASF.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

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

Cristian Span, CEO al Raiko Transilvania:
Cel tårziu pån` la final de martie avem
acordul BVB pentru listare. Am \ncheiat 2020
cu peste 5 mil. lei afaceri [i 400.000 lei profit
l Compania a atras de la
investitori 1,9 mil. lei \n
dou` plasamente private.
TIBI OPREA
CRISTIAN Span, CEO al Raiko
Transilvania, companie specializat` \n
producerea [i vånzarea de sisteme de
jgheaburi, acoperi[uri [i accesorii de
acoperi[, spune c` cel tårziu pån` la
finele lunii martie 2020 va avea acordul
BVB pentru listare.
„Suntem în faza de ob]inere a
acordului de principiu de la BVB.
Estim`m ob]inerea acestui acord cel
tårziu pån` la finele lunii martie,
urmeaz` apoi al doilea pas, respectiv
aprobarea de la ASF, iar mai apoi
întrunirea Comisiei de Admitere la
Tranzac]ionare a BVB [i acordul

CRISTIAN SPAN,
CEO al Raiko
Transilvania:
Inten]iile pe termen
lung prev`d [i
extinderea pe partea
de energie verde. Pentru
noi este foarte important
focusul pe sistemele fotovoltaice.
pentru listare. Nu a[ vrea s` dau o
estimare tocmai pentru a nu crea
anumite a[tept`ri, iar ulterior s` nu le
putem îndeplini. Eu m` a[tept ca acest
lucru s` se întåmple cåt de repede“,
spune Cristian Span.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
„Deschiderea de Ast`zi: Cum va merge Bursa?“

este un proiect editorial
realizat de Ziarul Financiar
cu sprijinul

2020 a fost un an greu, îns` num`rul
de investitori în fondurile de ac]iuni
a continuat s` creasc` [i a ajuns
la peste 17.000 de persoane
l Investitorii au realizat subscrieri de 148 mil. lei anul trecut l În ceea ce

prive[te activele nete cumulate, acestea au urcat cu 7,7%, la 1,64 mld. lei
l Cele 19 fonduri de ac]iuni au o cot` de pia]` cumulat` de 8,7%.
A spart un prag

TIBI OPREA

C

u toate c` 2020 a fost un an greu
pentru pia]a de capital, caracterizat prin volatilitate abrupt`,
num`rul de investitori în fondurile deschise locale de ac]iuni
s-a majorat cu peste 2.500, de la 14.463 (decembrie 2019) la 17.028 de investitori, potrivit
calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la
Asocia]ia Administratorilor de Fonduri din
Romånia (AAF).
Spre compara]ie, num`rul de investitori
direc]i în ac]iuni la Bursa de Valori Bucure[ti,
respectiv al conturilor de clien]i activi ai SSIFurilor, era la finele lunii septembrie 2020 de
19.622 (un investitor poate avea simultan
conturi deschise la mai mul]i intermediari),
potrivit celui mai recent raport al Autorit`]ii de
Supraveghere Financiar` (ASF).
„Este o veste foarte bun` care ne arat` o
în]elegere crescut` a poten]ialului pe care îl au
fondurile de investi]ii de ac]iuni în råndul
investitorilor de retail. Sper ca experien]ele
pl`cute pe care investitorii în fondurile de
ac]iuni le-au avut în ultimii ani – chiar [i cu
luarea în considerare a evolu]iei din martieaprilie 2020 – s` fie un exemplu pentru cåt mai
multe persoane, iar la finalul anului s`
discut`m de o dublare a num`rului total de
investitori din zona fondurilor de investi]ii în

Perioad`

Num`r
investitori

Active
(mld. lei)

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

15.289
15.681
15.062
15.309
15.809
16.020
16.085
16.109
16.637
16.546
16.668
17.028

1,56
1,43
1,2
1,27
1,38
1,41
1,4
1,46
1,45
1,39
1,52
1,64

SURSA: Asocia]ia Administratorilor de Fonduri (AAF)

ac]iuni. Îmi doresc ca eforturile pe care AAF le
face prin proiectul Economise[te inteligent sa
conduc` la un num`r de 2 milioane de
investitori în toat` industria de fonduri de
investi]ii“, spune Horia Gust`, Pre[edinte al
Asocia]iei Administratorilor de Fonduri
(AAF), pentru ZF.

HORIA GUST~,
pre[edintele
Asocia]iei
Administratorilor
de Fonduri (AAF):
Îmi doresc ca
eforturile pe care
AAF le face prin
proiectul Economise[te inteligent sa conduc` la
un num`r de 2 milioane de investitori în toat`
industria de fonduri de investi]ii
ac]iuni deschise locale aveau active cumulate
de 1,64 de miliarde de lei, în cre[tere cu 7,7%
fa]` de începutul anului, potrivit datelor
furnizate de AAF.
În 2020, indicele principal BET s-a apreciat
cu 1,7%, în timp ce indicele BET-BK, de
referin]` pentru adminstratorii de fonduri, a
urcat cu 1,33%, arat` calculele ZF.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Oil Terminal încheie 2020 cu rezultate în cre[tere: profit net de 3,55 mil.
lei [i afaceri de 192 mil. lei. Ac]iunile, u[or pe minus pe o pia]` în declin
l Anul trecut, compania controlat`
de statul romån a realizat investi]ii
de 26,7 mil. lei.

PUBLICITATE

Evolu]ia num`rului de investitori \n
fonduri de ac]iuni \n 2020

Astfel, num`rul de investitori în fondurile
de ac]iuni a urcat în decembrie 2020 cu 360 de
investitori noi, fiind a treia lun` la rånd de
cre[tere, dup` ce în septembrie 2020 înregistra
a [asea lun` consecutiv` de cre[tere.
Pe de alt` parte, valoarea activelor în
custodie ale fondurilor de ac]iuni a fost în
general corelat` cu num`rul de conturi active.
Astfel, la 31 decembrie 2020, fondurile de

TIBI OPREA
OPERATORUL portuar Oil Terminal
(simbol bursier OIL) a încheiat anul 2020 cu un
profit net de 3,55 milioane de lei, în urcare cu
47,8% fa]` de anul 2019, respectiv cu afaceri de
191,6 milioane de lei, plus 14%, potrivit
calculelor realizate de ZF pe baza raportului
financiar preliminar publicat vineri la BVB.
Cu toate acestea, vineri ac]iunile OIL au
încheiat [edin]a în sc`dere cu 1%, pe fondul
unor tranzac]ii de 104.300 de lei, îns` pe o pia]`
în sc`dere cu 0,6%, prin prisma indicelui
principal BET, arat` datele BVB.
Astfel, Oil Terminal a realizat anul trecut
venituri din exploatare de 193,5 milioane de lei,
în cre[tere cu 14,7% fa]` de anul 2019, [i

MINUS 4,3%
Evolu]ia ac]iunilor Oil Terminal
\n ultimele [ase luni (lei/ac]iune)
SURSA: BVB

0,208
12 aug.
2020

0,199
12 febr.
2021

cheltuieli de exploatare de 184,55 milioane de
lei, plus 13,8%, astfel c` rezultatul din
exploatare a fost profit de aproape 9 milioane
de lei, plus 36,3%.
EBITDA (cå[tigul înainte de dobånzi,
taxe, depreciere [i amortizare) companiei s-a
situat la 29,5 milioane de lei, plus 19,2% fa]` de
anul anterior.

Oil Terminal men]ioneaz` în raport c`
cheltuielile de investi]ii preliminate la
31 decembrie 2020 au fost la nivelul sursei de
26,7 milioane de lei, din care ramburs`ri de rate
aferente creditelor pentru investi]ii în sum` de
5 milioane de lei la nivelul planificat [i
cheltuieli pentru investi]ii în sum` de 21,7 milioane de lei, în cre[tere cu 3%.
La finele anului 2020, compania avea
active totale de 565,7 milioane de lei, cu 10 milioane de lei sau 1,9% mai mult fa]` de
decembrie 2019.
Oil Terminal, cu 117 milioane de lei
capitalizare, este controlat` în propor]ie de
59,62% de statul romån prin Ministerul
Economiei, Energiei [i Mediului de Afaceri, în
timp ce Sebastian Valentin Dumitrescu de]ine
16,7% din capitalul social.
De la începutul anului, ac]iunile înregistreaz` o cre[tere de 5,3%, pe fondul unui
rulaj de 1,1 milioane de lei arat` datele BVB.

Bugetul pe 2021: Ministerul
Finan]elor merge \nainte cu
titlurile de stat Fidelis, care vor
ajunge [i la Burs`, [i vrea
subscriere online pentru Tezaur
LIVIU POPESCU
MINISTERUL Finan]elor, condus de liberalul Alexandru
Nazare, inten]ioneaz` s` continue \n 2021 programele Fidelis
[i Tezaur, cele prin care micii investitorii finan]eaz` statul
romån, cel mai probabil \n contextul \n care \n 2020 a atras
sume semnificative de la popula]ie pe fondul unor dobånzi
atractive, peste cele din sistemul bancar.
De exemplu doar prin Fidelis – titluri de stat care au ajuns
[i la Bursa de la Bucure[ti, fiind printre cele mai
tranzac]ionate instrumente financiare – statul romån a atras
4,4 mld. lei \n cele dou` tran[e din toamna [i iarna anului
trecut la dobånzi chiar [i de 4,5% pe an. Atåt veniturile
Fidelis cåt [i Tezaur sunt neimpozabile.
Astfel \n proiectul de buget pentru anul 2021 se arat` c`
pe lång` continuarea acestor dou` programe, MFP vrea [i
subscrierea online pentru Tezaur, titluri de stat care \n
prezent pot fi cump`rate doar prin Po[ta Romån` [i prin
Trezorerie.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

{tiri ZF
Acumulare: fondurile Allianz ajung la 5% din
transportatorul na]ional de gaze naturale Transgaz:
investi]ie de 182 mil. lei
Transportatorul na]ional de gaze naturale Transgaz (simbol
bursier TGN) a anun]at vineri la Bursa de la Bucure[ti c` a
fost notificat de c`tre Allianz SE cu privire la dep`[irea, pe
8 februarie, a pragului de 5% din num`rul de ac]iuni prin
fondurile Fondul de Pensii administrat privat AZT Viitorul
T`u, Fondul de Pensii Facultative privat AZT Moderato,
Fondul de Pensii Facultative privat AZT Vivace, administrate
de Allianz }iriac Pensii Private SAFPP [i Allianz }iriac
Asigur`ri SA. Astfel, fondurile Allianz au ajuns s` de]in`
5,01% din Transgaz, adic` un num`r de 589.384 de ac]iuni,
respectiv la o investi]ie de 182,1 milioane de lei, potrivit
calculelor realizate de ZF pe baza pre]ului de închidere al
unei ac]iuni din 11 februarie 20201. Anterior acestei
notific`ri, fondurile Allianz aveau mai pu]in de 5% din
ac]iunile Transgaz, nefiind obligate s` raporteze de]inerea.
Transgaz are 3,6 miliarde de lei capitalizare. De la începutul
anului, ac]iunile TGN înregistreaz` o cre[tere de 8,1%, pe
fondul unor tranzac]ii de 58,7 milioane de lei, arat` datele
BVB. Compania este controlat` în propor]ie de 58,5% de
statul romån, prin Secretariatul General al Guvernului.
Tibi Oprea

Jurnal bursier: Bursa \ncheie s`pt`måna cu o sc`dere
de 1,2%. Trei [edin]e, pe minus
Prin prisma indicelui principal BET, Bursa de la Bucure[ti a
sc`zut s`pt`måna trecut` cu 1,2% la circa 10.492 de puncte
[i s-a \ndep`rtat astfel de maximul istoric de 10.813 puncte
pe care p`rea preg`tit` s` \l atace la \nceputul s`pt`månii.
De altfel primele dou` [edin]e de s`pt`måna trecut`,
respectiv 8 [i 9 februarie 2021, au fost singurele pe plus,
arat` datele agregate de ZF. Ulterior, pe fondul sc`derilor de
pe plan extern, dar [i ca urmare a rezultatelor BRD, care de[i
au fost \n linie cu a[tept`rile au dezam`git prin prisma
dividendelor, cu un randament de doar 0,5%, Bursa a sc`zut
trei zile la ånd. Pe de alt` parte, la nivel s`pt`månal, din
råndul celor nou` indici bursieri de la Bucure[ti, doar BET-FI
a fost pe plus, respectiv 0,7%. La polul opus s-a pozi]ionat
BET-NG, cu o sc`dere de 2,17%. Cel din urm` este [i indicele
care st` cel mai bine la evolu]ia de la \nceputul anului,
respectiv 11,4%, ceea ce arat` c` cel mai probabil
s`pt`måna trecut` investitorii au marcat profituri.
Liviu Popescu

PUBLICITATE

puncte de vedere

Este momentul s` ne uit`m mai atent la
Bursa de Valori Bucure[ti ca solu]ie de finan]are

n Dup` un an 2020 foarte interesant [i plin de provoc`ri [i oportunit`]i pentru investitori, BET, principalul indice al Bursei de Valori Bucure[ti, este foarte aproape de

maximul istoric din iulie 2007, iar interesul companiilor romåne[ti pentru finan]area prin pia]a de capital este \n continu` cre[tere, dovad` fiind cele 35 de emisiuni de
obliga]iuni, de peste 10 miliarde de lei, derulate \n ultimii doi ani, dar [i cele circa 20 de runde de finan]are care urmeaz` s` vin` la BVB.
n Contextul global este unul constructiv pentru companiile care caut` finan]are, cu un exces de lichiditate \n pie]ele financiare, bursele sunt \n plin` ascensiune, indicii

pie]elor din SUA testånd, deja, noi maxime istorice, iar cei ai burselor mari din Europa revenind \n apropierea maximelor. Rundele de finan]are derulate de companii pe
pie]ele de capital sunt \n continu` cre[tere, pentru c` acest exces de lichidit`]i \n pie]e permite accesul la finan]`ri mai ieftine.
DE

RADU HANGA -

PRE{EDINTE

P

BURSA DE VALORI (BVB)

ie]ele financiare, a[a cum sugereaz` [i
numele lor, sunt un loc \n care sunt
cump`rate [i våndute ac]iuni, obliga]iuni [i
multe alte instrumente financiare.
Indiferent cum li se pune, Wall Street,
London Stock Exchange sau Bursa de
Valori Bucure[ti, bursele sunt locurile unde
companiile vin pentru a atrage capital de la
investitori, pentru a-[i cre[te afacerile [i a
produce mai mul]i bani. Astfel, bursa este
un canal eficient de finan]are pentru
companiile aflate \n dezvoltare [i care caut`
o alternativ` mai flexibil` la tradi]ionala
finan]are bancar`.
La nivel global, travers`m o perioad`
dominat` de excesul de lichiditate, iar
injec]iile de capital realizate de b`ncile
centrale pentru asigurarea lichidit`]ilor se
v`d cel mai bine pe pie]ele financiare.
Pentru aceasta trebuie s` privim imaginea
de ansamblu la nivel global [i, apoi, s`
privim ceea ce se \ntåmpl` la nivel local.
La nivel global, vedem c` bilan]urile
marilor b`nci centrale continu` s` creasc`,
iar dac` ne uit`m la cele mai importante
dintre acestea (Rezerva Federal` a Statelor
Unite, Banca Central` European`, Banca
Central` a Japoniei [i Banca Popular` a
Chinei) doar \n ultimii 15 ani activele
cumulate ale acestora au crescut de peste
cinci ori [i au dep`[it nivelul de 28.000 de
miliarde de dolari la sfår[itul anului 2020.
|n acela[i timp cu cre[terea nivelului

lichidit`]ilor, ratele dobånzilor au sc`zut
pån` spre 0%, iar a[tept`rile infla]ioniste
arat` c` regimul dobånzilor reduse se va
prelungi \n viitor.
Dac` revenim la nivel local, vedem c`
exist` suficien]i bani \n pia]` \n contextul \n
care depozitele la b`nci ale popula]iei [i ale
societ`]ilor au urcat pån` aproape de
421 miliarde lei, ceea ce \nseamn` o
cre[tere de 2,5 ori fa]` de nivelul de acum

titluri de stat FIDELIS prin care Ministerul
Finan]elor Publice a atras, utilizånd
mecanismele Bursei de Valori Bucure[ti,
4,74 miliarde lei (aproape 1 miliard euro)
doar de la popula]ie.
Al`turi de depozitele popula]iei pe
pia]a romåneasc` mai sunt [i alte surse
importante de capital, cum ar fi fondurile
de pensii private care administreaz` active
de 78 miliarde lei (echivalentul a

RADU HANGA, pre[edinte Bursa
de Valori Bucure[ti (BVB) –
operatorul pie]ei de capital din
Romånia:
2021 a \nceput \n vitez`, cu dou`
list`ri de companii doar \n luna
ianuarie, alte circa 20 de companii
urmånd s` vin` la BVB cu emisiuni
de ac]iuni sau obliga]iuni cel mai
probabil pån` la sfår[itul anului.
10 ani. Din aceast` sum` depozitele
persoanelor fizice sunt de aproape
257 miliarde lei (fa]` de aproximativ
100 mld. lei la sfår[itul anului 2010), o sum`
semnificativ` \n contextul \n care dobånda
cheie a BNR a sc`zut \n aceea[i perioad`
de la 8% pån` la 1,25% \n prezent.
|n acest context, procesul natural la
care asist`m este acela c` banii disponibili
sunt \n c`utare de oportunit`]i de
plasament care ofer` randamente mai
ridicate, iar o prim` dovad` \n acest sens
s-a v`zut anul trecut chiar la emisiunile de

16 miliarde euro, reprezentånd o parte din
pensiile viitoare a peste 7 milioane de
romåni) [i fondurile locale de investi]ii care
au active de 44,4 miliarde lei (echivalentul a
9,1 miliarde euro, atra[i de la peste
300.000 de investitori).
Dac` privim dincolo de resursele
locale, o surs` important` de capital pentru
companiile romåne[ti o reprezint`
fondurile de investi]ii str`ine care investesc
\n companii listate pe pie]e emergente, cum
este [i Romånia. Din septembrie 2020,
pia]a de capital romåneasc` este clasificat`

Pia]` Emergent` Secundar`, conform
criteriilor furnizorului global de indici
FTSE Russell, iar aceasta \nseamn` c` am
intrat pe radarul unor investitori
interna]ionali care au \n administrare peste
250 miliarde de dolari.
Privind imaginea de ansamblu, este
lesne de \n]eles interesul \n cre[tere al
companiilor romåne[ti pentru atragerea
finan]`rii prin intermediul Bursei de Valori
Bucure[ti. |n ultimii doi ani, respectiv \n
2019 [i 2020, am asistat la un interes \n
cre[tere al companiilor romåne[ti de toate
dimensiunile pentru accesarea pie]ei locale
de capital. Vorbim despre 35 de emisiuni
de obliga]iuni, cu o valoare cumulat` de
peste 10 miliarde lei (2,1 miliarde euro)
listate \n aceast` perioad`, la care se
adaug` alte patru companii antreprenoriale
care s-au finan]at vånzånd ac]iuni.
2021 a \nceput \n vitez`, cu 2 list`ri de
companii doar \n luna ianuarie, alte circa
20 de companii urmånd s` vin` la BVB cu
emisiuni de ac]iuni sau obliga]iuni cel mai
probabil pån` la sfår[itul anului.
Suntem \ncånta]i s` vedem venind la
BVB companii din diverse sectoare ale
economiei, de la agribusiness la IT, la
servicii [i bunuri de consum. Succesul nostru
vine s` confirme faptul c` Romånia are o
pia]` de capital func]ional`, o burs` de
valori care \[i \ndepline[te rolul de a asigura
accesul la finan]are pentru companiile
locale care doresc s` se dezvolte [i care
ofer` alternative interesante de plasament
pentru toate tipurile de investitori.
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Cele mai creditate sectoare la final de 2020

Creditarea agriculturii [i-a continuat ascensiunea
\n 2020, cu un ritm de cre[tere al finan]`rilor de
11,5% fa]` de 2019, la un sold de 20,4 mld. lei

l Agricultura [i serviciile sunt sectoarele cu cele mai mari dinamici ale credit`rii la final de 2020, dup` administra]ia
public`, \n timp ce industria r`måne la cel mai slab ritm de cre[tere, de doar 2% l Serviciile reprezint` aproximativ
un sfert din soldul total al creditelor acordate de b`nci \n economia local` la finalul anului 2020.

D

inamica credit`rii agriculturii a r`mas la un
nivel \nalt [i \n 2020,
ritmul de cre[tere al finan]`rilor pentru acest
sector ajungånd la finalul anului 2020 la
11,5%, comparativ cu anul 2019. Soldul
creditelor acordate [i angajamentelor
asumate de institu]iile de credit din
Romånia pentru sectorul agricultur` a
ajuns la 20,4 mld. lei, conform datelor
BNR.
Creditarea agriculturii a \nregistrat
cre[teri accentuate \n ultimii ani, de[i
ponderea acestui sector \n creditele
totale acordate de b`nci pe pia]a local`
este \n continuare la un nivel de sub 5%,
repesctiv 4,4% \n 2020.
Agricultura este un sector pe care
b`ncile comerciale [i Uniunea
European` au pus accent \n ultimii ani
prin intensificarea programelor de
creditare sectorial`.
Un alt sector care a \nregistrat o
dinamic` aproape la fel de ridicat` a
credit`rii \n 2020, precum cea a agriculturii, este sectorul serviciilor. Ritmul
de cre[tere al soldului finan]`rilor
bancare pentru servicii \n 2020 a fost de
11% fa]` de anul 2019, ajungånd la o
valoare a creditelor [i angajamentelor
asumate de b`nci pe acest sector de
aproape 120 mld. lei. La finalul anului
2019, soldul finan]`rilor pe sectorul de
servicii se afla la 107 mld. lei.
Spre deosebire de agricultur`,
ponderea creditelor pentru servicii din
totalul creditelor acordate [i angajamentelor asumate de institu]iile de
credit se afla \n 2020 la un nivel de
25,9%, cu 0,7 puncte procentuale mai

Agricultura
[i serviciile,
ritmuri de
cre[tere
apropiate

Sector

Ponderea
finan]`rilor
pentru
industrie,
cea mai mare
sc`dere

Sectoare
Intermedieri financiare
[i asigur`ri

Dec. ‘20
3,5%

Dec. ‘19
3,4%

Agricultur`

4,4%
4,7%
6,8%
15,7%
25,9%
38,8%

4,3%
4,4%
6,9%
16,6%
25,2%
39,2%

Sold
Sold Varia]ie
dec. 2020 dec. 2019
(mld. lei) (mld. lei)

72,26 70,82 2,0%
Servicii
119,17 107,39 11,0%
Construc]ii
31,41 29,60 6,1%
Volumul creditelor
Agricultur`
20,40 18,30 11,5%
acordate [i
Intermediere financiar` 16,22 14,72 10,2%
angajamentelor
asumate de b`nci la Administra]ie public`
21,74 18,77 15,8%
final de 2020 [i
178,41 167,05 6,8%
varia]ia fa]` de 2019 Persoane fizice
TOTAL
459,64 426,68 7,7%
Industrie

Administra]ie public`
Construc]ii

Industrie
Structura
finan]`rilor bancare Servicii
\n decembrie 2020 [i
Persoane fizice
decembrie 2019

mult comparativ cu anul 2019. Prin
urmare, serviciile reprezint` aproximativ un sfert din totalul creditelor
acordate de b`nci \n economia local`.
Industria este sectorul cu cea mai
slab` dinamic` a credit`rii la final de
2020, de circa 2%, fa]` de anul 2019,
ajungånd la un sold al creditelor
acordate [i angajamentelor asumate de
b`nci pentru acest sector de 72 mld. lei.
Dar, ponderea sectorului industriei \n
totalul finan]`rilor acordate [i asumate

{tiri ZF
ROBOR la 3 luni, cel mai folosit indicator
pentru credite, a urcat [i a \ncheiat
s`pt`måna la 1,55%
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru
calcularea dobånzilor variabile la creditele \n lei
contractate \nainte de luna mai 2019, a urcat
vineri la 1,55%, dup` ce timp de [ase zile a
fost cotat la 1,54%, potrivit datelor agregate
de la BNR. Sc`derea \nregistrat` de ROBOR \n
acest an a fost influen]at` de deciziile BNR de
ajustare a dobånzii-cheie [i a ratelor facilit`]ilor
permanente din jurul acesteia. Indicele ROBOR
la 3 luni a \ncheiat anul 2020 la 2,03% pe an,
\n timp ce la \nceputul anului 2020 era de
3,19% pe an. |n prima zi din acest an, indicele
ROBOR la 3 luni afi[a o cota]ie de 2,01%, dup`
care a \nceput s` scad` sub 2%. ROBOR la 3
luni reprezint` dobånda la care b`ncile \[i
acord` \mprumuturi cu o maturitate la trei luni.
Totodat`, ROBOR este indicatorul monetar \n
func]ie de care se calculeaz` dobånzile
variabile pentru creditele de consum [i
ipotecare acordate \n lei \nainte de luna mai
2019. Pentru creditele retail noi \n lei din
prim`vara anului 2019 a fost introdus` o nou`
referin]` - indicele de referin]` trimestrial
pentru creditele acordate consumatorilor IRCC, care a \nlocuit ROBOR. Valoarea IRCC
aplicabil` \n T1/2021 este de 1,88%.
Alexandru Nanu

ASF, BNR [i BCE au derulat primul
exerci]iu de evaluare a Depozitarului
Central, care s-a \ncheiat la finalul anului
2020
Autoritatea de Supraveghere Financiar` (ASF),
Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) [i Banca
Central` European` (BCE) au derulat primul
exerci]iu de evaluare a Depozitarului Central,
care s-a \ncheiat la finalul anului trecut, potrivit
informa]iilor transmise de reprezentan]ii ASF.
„Procesul de evaluare a vizat acordurile,
strategiile, procesele [i mecanismele
implementate de Depozitarul Central \n vederea
verific`rii modului \n care sunt respectate
cerin]ele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 [i a
regulamentelor delegate. De asemenea, au fost
evaluate riscurile la care Depozitarul ar putea fi
expus, precum [i riscurile generate de acesta la
adresa func]ion`rii pie]elor titlurilor de valoare.
Evaluarea a fost realizat` pentru perioada 19
decembrie 2019 - 30 iunie 2020 de c`tre Grupul
de lucru \nfiin]at \n acest scop, compus din
speciali[ti \n pie]e secundare [i servicii
posttranzac]ionare“, au transmis reprezentan]ii
ASF. Astfel, \n urma exerci]iului de evaluare a
rezultat faptul c` activitatea desf`[urat` de
Depozitul Central este conform` cu cerin]ele
Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind
\mbun`t`]irea decont`rii titlurilor de valoare \n
Uniunea European` [i privind depozitarii
centrali de titluri de valoare [i ale
reglement`rilor delegate, sus]in reprezentan]ii
ASF. „Cu toate acestea, echipa de evaluare a
formulat unele recomand`ri punctuale \n scopul
\mbun`t`]irii activit`]ii desf`[urate de
Depozitarul Central, recomand`ri care au fost
comunicate entit`]ii [i care au termen de
implementare 30 iunie 2021. |n conformitate cu
prevederile legale \n vigoare, urm`torul
exerci]iu de evaluare va \ncepe la data de 1
iulie 2021.“ Mircea Nica

b`nci pentru construc]ii \n valoare de 31
mld. lei. Ponderea acestui sector \n totalul
finan]`rilor acordate [i asumate de b`nci
pe pia]a local` este de 6,8%, cu 0,1% mai
pu]in la final de
2020 fa]` de 2019.
|n general,
bancherii sunt destul de pruden]i
cånd finan]eaz`
afacerile din contruc]ii din cauza
capacit`]ii reduse
a firmelor din
acest domeniu de
a face fa]` unor
condi]ii adverse,
de recesiune.
Creditarea c`tre popula]ie reprezint` cea mai
mare parte din creditele acordate [i
asumate de b`ncile
din
Romånia.
Astfel, soldul creditelor pentru popula]ie de la finalul
anului 2020 a ajuns la 178 mld. lei, cu
6,8% mai mult comparativ cu anul 2019.
|n acela[i timp, ponderea acestui sector
\n totalul creditelor acordate [i
angajamentelor asumate de b`nci este
de 38,8%, cel mai mare nivel din cadrul
sectoarelor finan]ate. Cu toate acestea,
fa]` de anul 2019, ponderea creditelor
pentru popula]ie a \nregistrat o sc`dere
cu 0,4 puncte procentuale la final de
2020.
Sectorul administra]ie public` [i
ap`rare, asigur`ri sociale din sistemul
public, \nv`]`månt, s`n`tate [i asisten]`
social`, a ajuns la o valoare a finan]`rilor bancare de 21,7 mld. lei la finalul

anului 2020, cu 15,8% mai mult fa]` de
2019, reprezentånd o pondere de 4,7%
din total. Astfel, ponderea acestui
sector a crescut cu 0,3 puncte procentuale la final de
2020, comparativ
cu ponderea de la
finalul
anului
2019.
Pentru activit`]ile de intermedieri financiare [i
asigur`ri soldul
creditelor \nregistrat la final de
2020 era de circa
16 mld. lei, cu o
cre[tere de 10,2%
fa]` de anul 2019.
Ponderea \nregistrat` de acest
sector este de
3,5%, cea mai mic` dintre sectoarele finan]ate de
b`nci.
Creditele pentru sectoarele de
intermedieri financiare [i asigur`ri,
agricultur`, administra]ia public` [i
construc]ii sunt sectoarele care au cele
mai mici ponderi din volumul total al
finan]`rilor, \nregistrånd cumulat circa
19,4% din totalul finan]`rilor, \n timp ce
la polul opus industria, serviciile [i
persoanele fizice de]in cumulat 80,4%
din finan]`ri.
Per total, valoarea soldului creditelor acordate [i angajamentele asumate de b`ncile locale au ajuns la sfår[itul anului 2020 la un nivel de 459,6 mld.
lei, \n cre[tere cu 7,7% comparativ cu
anul 2019.
claudia.medrega@zf.ro

Construc]iile au \nregistrat o
dinamic` a creditelor relativ
sc`zut` comparativ cu sectoarele
agricultur` [i servicii, de 6,1% la
final de 2020 fa]` de 2019, pån` la
un sold al creditelor acordate de
b`nci pentru construc]ii de
31 mld. lei. Ponderea acestui
sector \n totalul finan]`rilor
bancare este de 6,8%, cu 0,1% mai
pu]in la final de 2020 fa]` de 2019.

SURS~: BNR

MIRCEA NICA

de b`nci a fost de 15,7% la final de 2020,
a treia cea mai mare pondere.
Se poate observa c` la final de 2020
ponderea sectorului industriei a sc`zut cu
0,9 puncte procentuale fa]` de finalul
anului 2019.
Construc]iile sunt un sector care a
\nregistrat o dinamic` a finan]`rilor
relativ sc`zut` comparativ cu sectoarele
agricultur` [i servicii, situåndu-se la un
nivel de 6,1% la final de 2020 fa]` de
2019, cu un sold al creditelor acordate de

Banca Intesa Sanpaolo Romånia a raportat pentru
2020 un cå[tig brut de 5 mil. euro [i active de
1,3 mld. euro, \n sc`dere fa]` de 2019
l Soldul creditelor Intesa Sanpaolo Romånia a r`mas anul trecut
\n jurul a 0,9 mld. euro, \n timp ce depozitele au sc`zut de la
1 miliard de euro \n 2019 la 0,9 miliarde de euro.
CLAUDIA MEDREGA

Active mai mici

Principalii indicatori raporta]i de Intesa
INTESA SANPAOLO Romånia, subsidiara Sanpaolo \n Romånia \n 2020 [i 2019
local` a grupului bancar italian cu acela[i nume, a (mil. euro)
raportat pentru finalul anului 2020 un profit brut
2020
2019
de 5 mil. euro, \n timp ce cå[tigul net a fost zero, Indicator
(mil. euro) (mil. euro)
dup` ce \n primele nou` luni ale anului trecut
cå[tigul net ajunsese la 4 mil. euro, de patru ori Venituri opera]ionale
42
47
mai mic decåt profitul din 2019, dup` cum reiese
Cheltuieli opera]ionale
28
30
din datele publicate la Milano.
Comparativ, pentru \ntregul an 2019
Profit net
0
12
Intesa Sanpaolo Romånia raporta
Credite
900
900
un cå[tig net de 12 mil. euro,
La nivelul
mult peste profitul din 2018,
Depozite
900
1.000
\ntregului grup, Intesa
de doar 1 mil. euro, \mbuSanpaolo
a
raportat
pentru
Active
1.300 1.400
n`t`]irea rezultatului fi2020 un profit net de
SURSA: grupul Intesa Sanpaolo
nanciar raportat fiind influen]at` atunci de cre[terea veniturilor opera]ionale [i diminuarea
cheltuielilor opra]ionale.
Banca a raportat pen.
tru 2020 venituri opera]ionale de 42 mil. euro, cu circa
11% mai mici fa]` de \ncas`rile
din 2019. Totodat`, Intesa Sanpaolo
Romånia [i-a diminuat u[or [i cheltuielile opera]ionale anul trecut, cu 6,4%, pån` la 28 mil. euro.
Soldul creditelor a ajuns la sfår[itul anului
2020 la 900 mil. euro, comparabil cu cel de la
finalul anului 2019. Pe de alt` parte, depozitele

3,3
mld. euro

Portofoliul Intesa Romånia
este dominat de credite
corporate, \n condi]iile \n care
\n ultimii ani banca s-a concentrat
pe dezvoltarea segmentului corporate,
\n timp ce opera]iunile de retail au fost
\n stand-by.

atrase de banca romåneasc` cu capital italian au
ajuns \n jurul nivelului de 900 mil. euro, sub soldul
de la finalul lui 2019, de 1 mld. euro, potrivit
datelor raportate de banca-mam` din Italia.
Activele Intesa Sanpaolo Romånia au sc`zut
la finalul anului trecut la 1,3 mld. euro, de la 1,4
mld. euro \n 2019.
Portofoliul Intesa Romånia este dominat de
credite corporate, \n condi]iile \n care \n ultimii ani
banca s-a concentrat pe dezvoltarea segmentului
corporate, \n timp ce opera]iunile de retail au fost
\n stand-by.
Grupul italian anun]a c` inten]ioneaz` \ns` s`
revin` \n pia]a de retail, decizia Intesa Sanpaolo
de a reintra pe segmentul persoanelor fizice din
Romånia fiind stimulat` [i de fuziunea cu Veneto
Banca, fuziune care a generat o cre[tere a
num`rului de clien]i pe acest segment.
Dup` tranzac]ia cu Veneto Banca, Intesa s-a
apropiat de top zece b`nci locale [i a ajuns la o
cot` de pia]` dup` active de aproape 2%.
Grupul italian Intesa Sanpaolo a semnat \n
2017 preluarea unor active [i pasive ale Veneto
Banca [i Banca Popolare di Vicenza, aflate \n
dificultate, la pre]ul simbolic de un euro.
Intesa a intrat pe pia]a din Romånia \n urm`
cu peste zece ani (ini]ial sub numele de Sanpaolo),
deschizånd prima sucursal` la Arad.
Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari
[i mai puternice grupuri bancare din Europa [i al
doilea cel mai mare din Italia.
La nivelul \ntregului grup, Intesa Sanpaolo a
raportat pentru 2020 un profit net de 3,3 mld.
euro, dup` ce \n 2019 profitul dep`[ise 4 mld.
euro, acesta fiind cel mai mare cå[tig anual
raportat de grupul italian din 2007.
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Mugur Is`rescu, BNR: Sper`m la o
revenire economic` rapid`, \n timp
ce ne facem treaba pentru a limita
efectele pandemiei
l Schemele de sus]inere a angaja]ilor, moratoriile de
amånare a pl`]ii creditelor [i granturile pot fi eficiente
\n criz`, dar aten]ie la cre[terea datoriilor pe termen
scurt din perspectiva lichidit`]ii l Impactul COVID-19
asupra companiilor nu poate fi \nc` cuantificat \n
totalitate. Datorit` politicilor excep]ionale s-a evitat o
criz` major` l Sper la o revenire economic` rapid`.
MIRCEA NICA
INCERTITUDINILE r`mån extrem de
mari [i \ntårzierile suplimentare \n redresarea economic` vor pune mai mult`
presiune asupra resurselor publice [i vor
complica compromisurile \n realocarea
acestora, \ns` sper`m la o recuperare
rapid`, pe m`sur` ce continu`m s` ne
facem treaba pentru a limita efectele
pandemiei, sus]ine Mugur Is`rescu,
guvernatoul BNR.
Is`rescu a participat vineri la o videoconferin]` organizat` de Fondul
Monetar Intern]ional (FMI): „Regional Economic Outlook for Europe:
Corporate Liquidity and Solvency in
the Pandemic and the Role of Policies“.
„Moratoriile de amånare a pl`]ii ratelor la credite, schemele de men]inere
a locurilor de munc`, subven]iile [i garan]iile sunt eficiente pentru a \mbun`t`]i nevoia de lichiditate a companiilor.
Cu toate acestea, cre[terea \ndator`rii

date disponibile pe m`sur` ce timpul
trece.“
Guvernatorul BNR s-a declarat de
acord c` structura economiei va suferi
schimb`ri, chiar dac` sunt greu de
prezis \n acest moment.
Astfel, schimb`rile structurale ale
economiei pot fi comb`tute printr-o calibrare mai bun` a politicilor, sus]ine
Mugur Is`rescu. „A[ spune c` este nevoie de o calibrare mai bun` a politicilor
pentru a putea face fa]` acestor schim-

MUGUR IS~RESCU, guvernatorul BNR:
A[ spune c` este nevoie de o calibrare mai
bun` a politicilor pentru a
putea face fa]` acestor
schimb`ri structurale, iar
b`ncile ar trebui s`
g`seasc` solu]ii pentru
restructurarea datoriilor
acelor firme care pot fi
salvate, \n timp ce este
facilitat` ie[irea ordonat` a
firmelor pentru care este mai
pu]in probabil s` fac` fa]` \n
economia postpandemic`.
ridic` \ngrijor`ri cu privire la riscurile
de solvabilitate [i perspectivele investi]ionale“, a declarat Is`rescu \n cadrul
videoconferin]ei FMI.
El a mai explicat c` prin politicile
extraordinare folosite \n perioada pandemiei de COVID-19, pentru a sprijini
economia, s-au evitat o serie de consecin]e mult mai dramatice.
„Pentru 2020, FMI a prognozat o
contrac]ie a PIB-ului real \n Europa de
7%, cea mai mare contrac]ie dup` cel
de-al Doilea R`zboi Mondial. Datorit`
politicilor extraordinare folosite pentru
a r`spunde crizei provocate de pandemia de COVID-19, au fost evitate consecin]e [i mai dramatice. |n]eleg c` impactul deplin al pandemiei din 2020
asupra companiilor \nc` nu a fost
cuantificat, dat fiind faptul c` apar noi

b`ri structurale, iar b`ncile ar trebui s`
g`seasc` solu]ii pentru restructurarea
datoriilor acelor firme care pot fi salvate, \n timp ce este facilitat` ie[irea ordonat` a firmelor pentru care este mai
pu]in probabil s` fac` fa]` \n economia
postpandemic`.“
|n acela[i timp, guvernatorul BNR a
mai ad`ugat c` din perspectiva b`ncilor
centrale, toate capitolele raportului
FMI sunt extrem de relevante. Raportul
FMI cu perspectivele economice pentru
Europa ofer` o analiz` atåt de necesar`,
din punctul de vedere al FMI cu privire
la oportunit`]ile [i provoc`rile la care se
poate a[tepta regiunea noastr`, dup` un
an foarte dificil de restric]ii, precum [i la
nivel social [i economic“, a mai spus
Mugur Is`rescu.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
PUBLICITATE

Dintre 94.000 ochi, câți caută anunțul tău?

AFACERILE MARI ÎNCEP
CU CÂTEVA CUVINTE!

Valentin Ionescu, pre[edinte al Institutului de Studii Financiare:

Este necesar` o implementare prudent` a noilor
tehnologii din perspectiva riscurilor ce pot ap`rea
MIRCEA NICA
DIGITALIZAREA poate contribui
la reducerea costurilor [i cre[terea
transparen]ei, dar este necesar` o
implementare prudent` a noilor
tehnologii din perspectiva riscurilor ce
pot ap`rea, a spus Valentin Ionescu,
pre[edinte al Institutului de Studii
Financiare (ISF), \n cadrul unei
conferin]e de profil.
„Trebuie s` ac]ion`m \n permanen]` pentru identificarea solu]iilor
de prevenire sau de atenuare a

VALENTIN IONESCU, pre[edinte al Institutului de Studii Financiare
(ISF): Din perspectiva ASF, utilizarea tehnologiei devine inevitabil` \ntrucåt
ne poate oferi solu]ii de supraveghere inovatoare [i eficiente, care ne vor
permite s` sus]inem un sistem de supraveghere mai eficient, mai flexibil [i
mai receptiv.

acestora, pentru a men]ine \ncrederea consumatorilor la un nivel
adecvat. Din perspectiva ASF, utilizarea tehnologiei devine inevitabil`
\ntrucåt ne poate oferi solu]ii de
supraveghere inovatoare [i eficiente,
care ne vor permite s` sus]inem un
sistem de supraveghere mai eficient,
mai flexibil [i mai receptiv. Prin
urmare, \n perioada urm`toare vom
acorda o aten]ie sporit` procesului
de digitalizare [i inova]iei tehnologice \n domeniul serviciilor financiare, cu aåt mai mult cu cåt \n
situa]ia pandemiei [i a nevoii de
distan]are fizic`, acestea au dovedit
cåt de importante sunt pentru buna
func]ionare [i stabilitate a pie]elor
financiare“, a explicat Valentin
Ionescu.

Digitalizarea institu]iilor [i companiilor a devenit foarte important`,
iar pia]a asigur`rilor a f`cut pa[i
importan]i \n acest sens, mai ales \n
contextul generat de pandemia de
COVID-19, potrivit informa]iilor
transmise de reprezentan]ii Autorit`]ii de Supraveghere Financiar`
(ASF).
„Numai prin informatizare intensiv` vom putea lua decizii \n timp
scurt, \n interesul consumatorului de
servicii financiare nonbancare. Avem
proiecte importante \n ceea ce prive[te digitalizarea activit`]ii [i proceselor care au loc \n cadrul autorit`]ii, a spus Nicu Marcu, pre[edinte
al ASF, \n cadrul aceleia[i conferin]e.

Oportunități, active, resurse;
Aici oferta ta este mai vizibilă pentru
potențialii parteneri de business;
În paginile noastre găsești ceea ce cauți
pentru afacerea ta!

Suplimentul ZF Anunțuri de business.
în 昀ecare
marţi,
împreunăcu
ÎnApare
ﬁecare
MARȚI,
împreună
cu Ziarul Financiar.
Contact: Daniela Gugiu | 0727.803.590 | daniela.gugiu@m.ro

mircea.nica@zf.ro
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Afaceri de la zero

Cosmin Tiriplic` s-a inspirat din arhitectura
minimalist` [i a deschis o unitate de cazare \n
apropierea Transalpinei. Urmeaz` investi]ii
de 40.000 de euro \n dou` c`su]e noi

l Tiny House BF se afl` \n comuna Baia de Fier, jude]ul Gorj, iar construc]ia pentru unitatea de cazare a \nceput
\n 2019 [i primii turi[ti au sosit anul trecut \n luna iulie l Pre]ul pe o noapte de cazare difer` \n func]ie de sezon [i
perioada s`pt`månii, dar tariful prone[te de la 350 lei pe noapte [i poate ajunge [i la 600 lei pe noapte.
MIRUNA DIACONU

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`.

C

osmin Tiriplic` [i-a deschis o
unitate de cazare sub numele
de Tiny House BF \n comuna
Baia de Fier, jude]ul Gorj, \n
apropierea Transalpinei, iar
anul acesta dore[te s` mai construiasc` \nc`
dou` case \n care va investi circa 40.000 euro.
|n prima faz`, antreprenorul a construit casa
pentru familia sa, astfel \ncåt s` aib` o cas` de

l Fiecare afacere de la zero este o
poveste despre ambi]ie, curaj [i


   
    
   

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.
Unitatea de
cazare are o
suprafa]` de
54 mp, cu o
capacitate de
patru persoane

Pute]i VEDEA povestea
c`su]elor Tiny House BF
pe zf.ro/afaceri-de-la-zero
vacan]` unde pot merge s` se relaxeze, dar
ulterior a luat decizia s` \[i deschid` un business [i s` le ofere turi[tilor ocazia de a-[i
petrece timp \n natur`.
„Ini]ial noi am c`utat un loc \n care s` ne
refugiem, unde s` ne petrecem timpul liber [i
dup` ce am v`zut cåt de frumos este acolo
ne-am gåndit s` oferim aceast` experien]` [i
altor oameni. Atunci am zis s` transform`m
aceast` posibilitate \ntr-un business. Dup` ce
am v`zut opotunitatea, ne-a venit ideea s`
dezvolt`m [i s` facem un mic resort, dar acest
lucru \n anii urm`tori“, spune Cosmin
Tiriplic`.
Construc]ia c`su]ei sub numele de Tiny
House a \nceput \n 2019 [i a fost gata \n 2020,
iar \n luna iulie a anului trecut au sosit [i
primii turi[ti. De la deschiderea unit`]ii de
cazare, rata de ocupare a fost destul de bun`,
astfel c` \n lunile de var` a ajuns chiar [i la
90% din capacitate. „Am avut o rat` de

determinare. Pove[tile micilor antreprenori
vor fi publicate \n ZF [i pe platforma
zf.ro/afaceri-de-la-zero.

Intra]i pe
platforma

COSMIN TIRIPLIC~: Ini]ial noi am c`utat un loc
\n care s` ne refugiem, unde s` ne petrecem
timpul liber [i dup` ce am v`zut cåt de frumos
este acolo ne-am gåndit s` oferim aceast`
experien]` [i altor oameni. Atunci am zis s`
transform`m aceast` posibilitate \ntr-un business.
ocupare destul de bun`, adic` nesperat de
bun` pentru zona \n care ne afl`m acolo, ne-a
luat prin surprindere [i asta ne-a f`cut s` ne
gåndim s` dezvolt`m acest business \n
viitor“, adaug` Cosmin Tiriplic`.
Antreprenorul a investit 50.000 de euro
\n unitatea de cazare, astfel 30.000 de euro a

www.zf.ro/afaceri-de-la-zero
[i descoperi]i universul de
companii create de micii
antreprenori.

fost suma investit` \n construc]ia casei, iar
20.000 euro a fost costul terenului. Unitatea
de cazare are o suprafa]` de 54 mp, cu o
capacitate de patru persoane, fiind construit`
\ntr-un stil minimalist.
„Dup` mai multe idei am vrut ceva
minimalist, cåt mai pu]in invaziv pentru

natur` [i s` punem accent foarte mult pe
partea de amenajare a cur]ii, pe spa]iul liber
[i pe timpul petrecut mai mult \n exterior, am
vrut ca turi[tii s` se bucure cåt mai mult de
natur`“, spune antreprenorul.
Mai multe detalii pe
zf.ro/afaceri-de-la-zero

EXERCI}IU DE IMAGINA}IE. Cum se v`d firmele din construc]ii peste un an? „Ne dorim cre[tere, urm`rim
evolu]ia pie]ei. Businessul de la \nceputul anului 2022 ar trebui s` fie stabil, mai bine digitalizat“

PUBLICITATE
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l Ziarul Financiar i-a
\ntrebat pe managerii
din construc]ii unde \[i
v`d afacerile la
\nceputul anului 2022,
\ntr-un context
economic fragil [i
extrem de imprevizibil.
Stabilitatea, chiar cre[terea
businessurilor, valorificarea
oportunit`]ilor noi sunt pe radarul
executivilor din construc]ii anul
acesta, astfel \ncåt la \nceputul lui
2022 s` poat` contoriza evolu]ii ale
afacerilor pe care le gestioneaz`.
Ziarul Financiar i-a \ntrebat pe
managerii din construc]ii unde \[i v`d
afacerile la \nceputul anului 2022,
\ntr-un context economic fragil [i
extrem de imprevizibil. De[i sunt
multe lucruri care \i pot lua prin
surprindere, ]inånd cont de pandemia
care \nc` nu s-a \ncheiat, executivii
vorbesc despre planuri m`re]e.
„Nu inten]ion`m s` renun]`m la
vreun domeniu \n care activ`m, ci
dimpotriv`, vom \ncerca s` ne
adapt`m \n continuare, s` ne
moderniz`m, s` ne dezvolt`m \n
continuare“, spune Valentin Vi[oiu,
proprietarul firmei de construc]ii
Conarg.
{i al]i manageri se arat` a fi la fel de
optimi[ti. Reg`si]i mai jos
r`spunsurile lor.
Alina-Elena Vasiliu

{TEFAN CHERCIU,
proprietarul
Casa Noastr`, produc`tor
de u[i [i ferestre:
Ne dorim cre[tere, sper`m s` ne
apropiem de 90 de milioane de
euro [i s` p`str`m
profitabilitatea.

VALENTIN VI{OIU, proprietarul Nu inten]ion`m s` renun]`m la vreun
firmei de construc]ii Conarg: domeniu \n care activ`m, ci dimpotriv`,
vom \ncerca s` ne adapt`m \n continuare,
s` ne moderniz`m, s` ne dezvolt`m \n
continuare. Urm`rim evolu]ia pie]ei, a
capitalurilor, [i inten]ion`m s` valorific`m
orice oportunitate ap`rut`, \n special pe
sectorul imobiliar [i al construc]iilor. Am
abordat unele domenii noi de afaceri,
sectoare de ni[`, afaceri \n care \ncerc`m
s` ne pozi]ion`m solid [i eficient.

BOGDAN DOBRE, CEO al produc`torului de
ciment Holcim Romånia:
Dac` dinamica acestui sector (al construc]iilor – n. red.)
se va p`stra, businessul de la \nceputul anului 2022 ar
trebui s` fie stabil, mai bine digitalizat, cu un portofoliu
de produse [i solu]ii din ce \n ce mai bine conturat.

FRÉDÉRIC LAMY, CEO al retailerului de
bricolaj Leroy Merlin Romånia:
Businessul nostru va dep`[i nivelul de 600 de
milioane de euro, iar experien]a consumatorilor \n
magazine [i online va fi [i mai bun`.

DOREL GOIA, ac]ionar al produc`torului
de materiale de construc]ii TeraPlast:
Anul 2021 va fi unul de reconstruire, dup` ce \n 2020 am
våndut businessuri care reprezint` jum`tate din EBITDA
consolidat` a grupului. Ne propunem ca, prin
achizi]iile de firme [i investi]iile pe care le vom
finaliza \n 2021, EBITDA bugetat` pe 2022 s`
fie cel pu]in egal` cu cea realizat` \n 2020.
Este un obiectiv extrem de ambi]ios, similar
cu alte obiective anterioare (deschiderea
unei fabrici \n str`in`tate, de exemplu).
Avem atåt resursele financiare, cåt [i cele
umane pentru a realiza ce ne propunem.

Produc`torul Preh, furnizor pentru Porsche, Mercedes, Audi
sau BMW, mizeaz` pe afaceri de 257 mil. euro \n 2021, plus 13%
„Criza global` de pe pia]a semiconductoarelor, care afecteaz` major to]i produc`torii auto, este
o mare amenin]are \n calea realiz`rii vånz`rilor de componente a[teptate de c`tre clien]i.“
LAUREN}IU COTU - ZF TRANSILVANIA

BUSINESS CONTROLAT.

CUM POT ANTREPRENORII ROMÂNI
SĂ ÎȘI DEZVOLTE ȘI SĂ ÎȘI CREASCĂ
BUSINESSURILE PRIN INTERMEDIUL
E-COMMERCE-ULUI?

FII MEREU INFORMAT!

PRODUC~TORUL de componente auto
Preh Romånia, furnizor pentru Porsche,
Mercedes, Audi sau BMW, [i-a bugetat
pentru 2021 o cifr` de afaceri de 257 mil.
euro, \n cre[tere cu peste 13% fa]` de anul
trecut, cånd compania a avut afaceri totale de
227 mil. euro. Compania preconizeaz` pentru 2021 o u[oar` cre[tere a industriei auto
comparativ cu anul 2020, lucru care se observ` [i \n comenzile clien]ilor Preh Romånia,
aferente \nceputului acestui an.
„Epidemia de coronavirus s-a resim]it puternic, mai ales prin sc`derea drastic` a cifrei
de afaceri, care a fost cu 23% mai mic` fa]` de
ce s-a bugetat pentru anul 2020. Am reu[it s`
trecem peste lunile grele [i s` nu fim nevoi]i s`
facem reduceri de personal. De aceea, \n
momentul debloc`rii economiei, \n toamn`,
am putut reveni mai puternici [i mai repede la
produc]ia volumelor mari cerute de clien]i.
Spectrul amenin]`rii coronavirusului devine
noul «normal», c`ruia trebuie s` ne ad`ptam

[i \n contextul c`ruia trebuie s` ne desf`[ur`m
activitatea \n continuare“, a declarat pentru
ZF Transilvania Mihaela Forgaciu, general
manager [i administrator al Preh Romånia.
Compania de]ine o fabric` de componente auto \n localitatea Ghimbav, jude]ul
Bra[ov [i centre de servicii software [i hardware la Ia[i [i Bra[ov. La fabrica Preh din
localitatea Ghimbav, jude]ul Bra[ov, sunt
produse comutatoare multifunc]ionale pentru volan, comutatoare bloc lumini, sisteme
de control al climei [i elemente de comand`
din consola central` a automobilelor pentru
BMW, Volkswagen, Porsche, Skoda, Seat,
Audi [i Mercedes.
„Pentru primul trimestru din 2021 se prefigureaz` o cre[tere a vånz`rilor cu aproximativ 15% peste volumele bugetate. Din
p`cate, criza global` de pe pia]a semiconductoarelor, care afecteaz` major to]i produc`torii auto, este o mare amenin]are \n calea realiz`rii vånz`rilor de componente a[teptate de
c`tre clien]i. La nivelul tuturor firmelor afectate sunt \nfiin]ate celule de criz` \n scopul

«jongl`rii» cåt mai eficient cu resursele reduse
de pe pia]` [i al reducerii la minim a riscurilor
celor implica]i \n lan]ul logistic dintre
furnizorul de semiconductoare [i linia de

Compania de]ine [i un centru de
servicii software [i hardware la Ia[i,
deschis \n primul trimestru din 2017.
asamblare a produc`torului auto. 2021 va fi
marcat major de aceast` criz`, iar revenirea
economiei se va face mult mai lent [i cu costuri
mult mai mari“, a mai spus Mihaela Forgaciu.
Compania de]ine [i un centru de servicii
software [i hardware la Ia[i, deschis \n primul
trimestru din 2017, unde produce „componente electronice inovatoare pentru sistemele
de operare din interiorul autovehiculelor“.
Preh a realizat anul trecut un program de
investi]ii de 15 mil. euro, \n principal pentru
cre[teri de capacitate aferente liniilor de

asamblare [i a ma[inilor de SMT, cåt [i pentru echiparea noii hale de logistic`. Compania
a ajuns \n prezent la 2.172 de angaja]i [i inten]ioneaz` s` creasc` personalul la 2.265 de
oameni pån` la finalul anului 2021.
„Suntem \n continu` dezvoltare [i de
aceea ac]iunile de recrutare nu se opresc nici
\n 2021. A[tept`m s` ni se al`ture colegi
montatori electromecanici, ingineri electroni[ti, speciali[ti \n planificare [i logistic`,
ingineri pentru asigurarea calit`]ii, tehnologi,
pentru zona de produc]ie. Pentru birourile de
dezvoltare din Ia[i [i Bra[ov c`ut`m colegi s`
dezvolte \mpreun` cu noi hardware, software
[i solu]ii mecanice pentru noi proiecte de
e-mobility, HMI, commercial vehicles“, a
afirmat administratorul Preh Romånia.
Compania a fost \nfiin]at` \n anul 2008 cu
principal domeniu de activitate fabricarea de
echipamente electrice [i electronice pentru
autovehicule [i pentru motoare de autovehicule. Ac]ionarii Preh Romånia sunt Preh
GmbH cu 98% din titluri [i Preh Beteiligungs GmbH din Germania cu 2% din ac]iuni. Grupul german Preh este controlat de
Joyson Electronics, companie listat` la bursa
din Shanghai.
laurentiu.cotu@zf.ro
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Birouri noi a[teapt` angaja]i. Mai vin corporati[tii la birou?

Dezvoltatorii imobiliari preg`tesc birouri
noi pentru 24.000 de corporati[ti.
Calea Victoriei atrage dou` noi proiecte
l Genera]ia de proiecte livrate \n 2021-2022 va aduce un nou standard pe pia]a cl`dirilor
de birouri l Rata de neocupare a spa]iilor de birouri din Bucure[ti se situa la nivelul de
12,5% la finalul lui 2020, valoare estimat` [i pentru acest an.
BOGDAN ALECU

N

Nou` proiecte de peste 9.000 mp

ou` proiecte de birouri, fiecare cu cel pu]in 9.000 mp,
vor fi livrate \n 2021, potrivit
datelor consultan]ilor imobiliari. Cea mai mare
cl`dire livrat` \n acest an
ANALIZ~ va fi prima faz` din
One Cotroceni
REAL-ESTATE proiectul
Park, construit` \n zona
R`zoare de One United,
iar inaugurarea va avea loc la un an de la
deschiderea traficului pe noua linie de
metrou c`tre Drumul Taberei.
Calea Victoriei este zona care va atrage
dou` dintre cele nou` proiecte din acest an –
Matei Millo Offices dezvoltat de Forte
Partners, la care se va ad`uga [i Dacia One,
proiect dezvoltat de Atenor care va include
[i reabilitarea fostului cazino de la intersec]ia
cu bdul Dacia. Mai mult, tot pe Calea
Victoriei Forte mai construie[te birourile
Tandem, iar cei de la Hagag au finalizat
lucr`rile la H Victoriei 109, fostul sediu
Petrom.
Cele mai importante proiecte de birouri
aflate \n construc]ie sunt One Cotroceni
Park, J8 Office Park, Globalworth Square, U
Center, Miro Offices, }iriac Tower, Dacia
One, Millo Offices, @Expo sau Sema
London & Oslo, dezvoltatorii avånd
semnate contracte de pre\nchiriere pentru
circa 60% din spa]ii.
„|n ultimul timp dezvoltatorii au realizat
faptul c` exist` o cerere constan]a \n pia]`
cl`dirilor de birouri pentru spa]iile de
\nchiriat temporar [i huburi de business. |n
consecin]`, to]i dezvoltatorii \ncep s` ia \n
calcul spa]ii care s` asigure aceste servicii
(Co-Working – Business – Hub) \n cl`dirile
de birouri, fie prin a semna un contract cu un
furnizor consacrat, care s` preia un spa]iu \n
cl`dire, fie prin crearea propriului business
pe acest segment. |n viitor, consider`m c` nu

Ce proiecte de birouri de peste 9.000 mp urmeaz` a fi livrate \n 2021
Proiect

Livrare
Suprafa]`
estimat` \nchiriabil` (mp)

One Cotroceni - faza 1

Zona

Dezvoltator/
Proprietar

Chiria[i principali

T4

46.200

Cotroceni/R`zoare

One United

Superbet, SII Romånia

T3-T4

46.000

Jiului/Nord-Vest

Portland Trust

Ubisoft

U-Center Campus - Phase 1

T4

32.828

Tineretului/Centru Sud

Forte Partners

Endava

Sema Park II - Oslo & London

T4

31.600

Centru-Vest

River Development

n.a.

Globalworth Square

T2

28.400

Barbu V`c`rescu

Globalworth

Wipro

Campus 6.2

T2

19.811

Politehnica

Skanska/ S Immo

Microsoft

}iriac Tower

T2

16.472

Pia]a Victoriei

}iriac Imobiliare

NovoNordisk,

Dacia 1

T3

14.000

Calea Victoriei

Atenor Group

ING Tech, Noerr

Millo Offices

T2

9.100

Calea Victoriei

Forte Partners

J8 Office Park

Colonnade

Cea mai mare cl`dire
livrat` \n acest an va fi
prima faz` din
proiectul One
Cotroceni Park,
construit` \n zona
R`zoare de One
United, iar inaugurarea
va avea loc la un an de
la deschiderea
traficului pe noua linie
de metrou c`tre
Drumul Taberei.
va mai exist` o cl`dire de birouri major` (de
la 10.000 mp \n sus) f`r` astfel de spa]ii de
socializare-networking-co-working. Inclusiv
cl`dirile de birouri dezvoltate pentru un
singur tip de utilizator vor fi astfel concepute,
datorit` cerin]elor chiria[ilor care au \n]eles,
\n urm` consecin]elor pandemiei, c` viitorul
birourilor const` \n flexibilitate, tehnologie [i
socializare“, a spus Andrei Ianculescu, head

of project management, Cushman &
Wakefield Echinox. |n ultimul trimestru din
2020 s-au \nregistrat tranzac]ii de spa]ii de
birouri \n Bucure[ti cu o suprafa]` total` de
77.000 de metri p`tra]i, cea mai ridicat`
valoare trimestrial` din an, ducånd astfel
volumul anual al tranzac]iilor la aproximativ
237.000 de metri p`tra]i, potrivit datelor
companiei de consultan]` imobiliar`

Cushman & Wakefield Echinox. Fa]` de
anul precedent, suprafa]a de birouri
tranzac]ionat` a sc`zut cu 39%, \n timp ce
ponderea contractelor de re\nnoire a crescut
de la 21% la 45%.
Cel mai important proiect de birouri
finalizat \n ultimul trimestru al anului 2020 a
fost One Tower, cu o suprafa]` \nchiriabil`
de 24.000 de metri p`tra]i, parte a proiectului
mixt One Floreasca City, livr`rile totale de
noi spa]ii de birouri din 2020 \nsumånd
155.000 de metri p`tra]i, \n sc`dere cu 46%
fa]` de nivelul din 2019.
Stocul comercial (destinat \nchirierii) de
cl`diri de birouri din Bucure[ti se ridic` la circa
2,95 milioane de metri p`tra]i, alte imobile cu
o suprafa]` de aproximativ 150.000 de metri
p`tra]i fiind ocupate de c`tre proprietari, \n
vreme ce proiecte cu o suprafa]` total` de
350.000 de metri p`tra]i se afl` \n acest
moment \n construc]ie, fiind programate
pentru livrare \n perioada 2021-2022.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

CITR: Companii cu afaceri de
693 mil. euro au accesat procedura
Thomas Schiefer,
concordatului preventiv \n 2020.
Printre ele, CFR Marf` [i Blue Air Zirom Romånia:

Investi]i \n Romånia! Un proiect
ZF & CEC Bank

l Sectoarele de activitate \n care activeaz` companiile
care au accesat concordatul preventiv \n 2020 sunt
transporturi, industrie, HoReCa, servicii [i imobiliare.
ALINA-ELENA VASILIU
CIFRA de afaceri cumulat` a
companiilor cu impact \n economie
care
au
accesat
procedura
concordatului preventiv este de 693 de
milioane de euro, potrivit unei analize
realizate de CITR, care gestioneaz`
companiile aflate \n dificult`]i
financiare. Printre aceste firme care au
apelat la concordatul preventiv se
num`r` [i CFR Marf` [i Blue Air.
Valoarea de 693 de milioane de euro
reprezint` dou` treimi din cea a
companiilor care au accesat insolven]a
[i restructurarea.
Sectoarele de activitate \n care
activeaz` companiile care au accesat
concordatul preventiv \n 2020 sunt
transporturi, industrie, HoReCa,
servicii [i imobiliare, de altfel unele
dintre industriile cele mai afectate de
criza sanitar`.

VASILE GOD|NC~-HERLEA,
managing partner CITR [i head of
business development Impetum
Group: Vedem o schimbare de
mentalitate la nivelul marilor companii
romåne[ti, care \ncep s` gåndeasc` \n
termeni de preven]ie \n business.
Analiza CITR arat` c` marii
juc`tori din pia]a romåneasc` au \n]eles
cåt de important` este luarea unei
decizii la timp pentru salvarea
businessului [i au decis s` se \ndrepte
mai degrab` spre metode de
restructurare \n afara insolven]ei, care
se aplic` \nc` de la primele semne de
dificultate. Prin decizia de a ac]iona la

N/A
SURSA: CBRE Research, C&W Echinox

timp, aceste companii au ales s` previn`
intrarea \n starea de insolven]` [i s` se
redreseze \nainte ca problemele
financiare s` se agraveze, iar activitatea
opera]ional` a companiei s` se
blocheze.
„Vedem o schimbare de
mentalitate la nivelul marilor companii
romåne[ti, care \ncep s` gåndeasc` \n
termeni de preven]ie \n business. Faptul
c` tot mai multe companii
indispensabile pentru economie aleg s`
se restructureze ne arat` c` au
\ncredere \n eficacitatea m`surilor pe
care le avem la dispozi]ie [i acesta e un
semn bun pentru pia]`”, spune Vasile
God\nc`-Herlea, managing partner
CITR [i head of business development
Impetum Group.
|n 2020, valoarea activelor
imobilizate ale companiilor care au
accesat concordatul preventiv a crescut
la peste 1 mld. euro, de la 15 mil. euro
\n 2019, [i reprezint` peste 71% din
valoarea total` a activelor companiilor
intrate \n insolven]` [i restructurare
anul trecut, mai arat` datele CITR.
Concordatul preventiv este o
procedur` care ofer` posibilitatea
companiei de a purta negocieri
amiabile cu creditorii s`i care de]in cel
pu]in 75% din valoarea crean]elor
acceptate, elimin` riscul execut`rilor
silite [i ofer` totodat` companiei
libertatea s` aplice un plan de redresare
care s` salveze la timp afacerea, \nainte
de a r`måne f`r` resurse.
Din punct de vedere legislativ,
instrumentul este OG 6/2019, o m`sur`
prin care o companie se poate redresa
printr-un plan de reorganizare a
datoriilor bugetare. OG 6 face posibil`
[tergerea dobånzilor [i penalit`]ilor [i
e[alonarea datoriilor principale c`tre
ANAF. |n anumite condi]ii, se poate
reduce pån` la 50% din datoria de
baz`.
Conform unui studiu CITR lansat
la finalul lui 2020, 57% din companiile
de impact aflate \n insolven]` amån`, \n
medie, trei ani accesarea unor op]iuni
de restructurare, ceea ce genereaz` \n
medie o sc`dere a cifrei de afaceri cu
50% [i cre[terea datoriilor cu 30%. De
cele mai multe ori, accesarea cu
\ntårziere a mecanismelor de
restructurare scade eficacitatea acestor
proceduri \nspre salvarea companiei.
Un alt procent de 23% din aceste

Salariile din industrie
trebuie s` creasc`, dar
numai odat` cu eficien]a

A II-A EDIȚIE

CFO
Summit
2021
Cum îş
economia românească
după pandemia
de COVID-19?
Cum vor creşte
l în
companiile
„noua normalitate”?
MIERCURI, 3 MARTIE 2021

ORA 09:30

TEME DE DISCUȚIE:
• Cum s-au adaptat companiile din România la „noua
normalitate” de după COVID-19?
• Cum s-a schimbat piața muncii?
• Când ne putem aștepta să-și revină economia locală și ce
factori pot determina această revenire?
• Care sunt prioritățile strategice ale companiilor pentru
acest an?
• Concluziile studiului CFO Survey România 2021,
efectuat de Deloitte în rândul directorilor ﬁnanciari.
Detalii și înregistrări: Andra Bădală / andra.badala@m.ro / 0740.111.485
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THOMAS SCHIEFER: Cifra de afaceri a crescut \n 2020 cu
10% fa]` de 2019 dar problema a fost c` \n 2019
businessul a fost restructurat cu furnizorii, cifra de afaceri nu
a fost cum ne-am a[teptat, iar cre[terea s-a concretizat \n
2020. F`r` pandemie, cre[terea ar fi fost mai mare \n 2020,
cu circa 30% mai mult fa]` de 2019 putea fi. Am pierdut 20
de puncte din cauza pandemiei, din cauza lipsei de comenzi
BOGDAN ALECU
SECTORUL industrial din Romånia trebuie s` \[i creasc`
eficien]a dac` vrea s` pl`teasc` salarii mai mari [i implicit
pentru a atrage mai mult personal tehnic. Investi]iile \n for]a
de munc` devin tot mai importante pentru companiile din
sectorul industrial, \n condi]iile \n care cei sunt preg`ti]i
pentru acestea aleg s` plece din ]ar`.
„Cu recrut`rile avem probleme \n Giurgiu deoarece nu
sunt meseria[i pe pia]`, iar care sunt, sunt pleca]i din ]ar`. Noi
avem o colaborare cu Politehnica din Bucure[ti deoarece
caut`m oameni specializa]i pe metalurgie. Trebuie s` avem
mai mul]i ingineri, deoarece avem nevoie de capital uman, de
speciali[ti. Noi [colariz`m [i intern deoarece nu g`sim altfel
oameni pentru topire [i prelucr`ri mecanice. Am \ncercat s`
colabor`m cu [coli. Trebuie acordat` mai mult` aten]ie
locurilor de munc` din sectorul industrial. Inginerul trebuie
s` ajung` la un salariu adecvat, iar \n Germania cine are o
carier` de inginer trebuie s` aib` [i un beneficiu [i o
bun`stare“, a explicat Thomas Schiefer, directorul general al
Zirom Romånia, companie a c`rei activitate este producerea
[i comercializarea titanului, zirconiului [i a aliajelor acestora,
precum [i microproduc]ia de metale neferoase [i feroase.
Pe de alt` parte, el explic` faptul c` \n vest salariile din
industrie sunt mai mari [i datorit` faptului c` \n produc]ie
sunt mai multe sisteme de automatizare pentru cre[terea
eficien]ei.
„Acum lumea se bazeaz` prea mult pe comer],
economie, IT dar dac` noi nu vedem c` [i un om tehnic nu
poate cå[tiga bine, atunci nu vom reu[i. |n Romånia eficien]a
muncii nu este la fel de performant` iar aici vorbim de
tehnologie [i viteza de produc]ie. Din Germania o firm`
trebuie s` vånd` la nivel mondial, iar salariul trebuie s`
reflecte performan]a. Eficien]a muncii are un cuvånt greu
aici, trebuie investit \n tehnologie, iar acest lucru va duce la
salarii mai mari“, a explicat Thomas Schiefer.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
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Comer]ul online a fost motorul de cre[tere
al pie]ei de curierat \n 2020: curierii au avut
cre[teri de cel pu]in 20% [i au dep`[it
pentru prima dat` miliardul de euro
l Pentru 2020, pia]a local` de curierat se apropie de o valoare de circa 5 mld. lei, mai exact 4,85 mld. lei
(1 mld. euro), conform estim`rilor f`cute de ZF pe baza datelor din pia]`.
MIRUNA DIACONU

I

ndustria de curierat este unul
dintre cå[tig`torii crizei
pandemice, astfel c` pia]a a
\nregistrat o cre[tere semnificativ` \n 2020 pe fondul
cre[terii comenzilor online. Comer]ul
online a contribuit foarte mult la
cre[terea pie]ei de curierat, pe fondul
restric]iilor de circula]ie, astfel oamenii
au fost nevoi]i s` comande mai mult
online. Pentru 2020, pia]a local` de
curierat se apropie de o valoare de circa
5 mld. lei, mai exact 4,85 mld. lei,
conform estim`rilor f`cute de ZF pe
baza datelor din pia]`. Companiile de
curierat au avut cre[teri ale afacerilor
de cel pu]in 20%, \n unele cazuri fiind
vorba chiar [i de dubl`ri ale veniturilor.
Industria de curierat a cunoscut \n
ultimii zece ani o cre[tere considerabil`,
astfel c` \n anul 2008 pia]a de curierat
avea afaceri cumulate de 875 milioane

Conduc tot mai sus
Evolu]ia cifrei de afaceri \n 2020 fa]` de 2019 a
companiilor de curierat
Compania

CA \n 2019
(mil. lei)

Fan Courier
Urgent Cargus
DHL International Romånia
GLS General Logistics Systems Romånia
DPD- Dynamic Parcel Distribution
Sameday- Delivery Solutions
Nemo Express Logistic

791
453
341
221
184
165
137

Cre[terea
\n 2020
\nregistrat`
20%
20%
20%
20%
30%
100%
25%*

SURSA: Ministerul Finan]elor, companii

lei, conform datelor Oficiului Na]ional
al Registrului Comer]ului. Zece ani mai
tårziu, industria de curierat avea o
valoare de peste 4 miliarde lei, adic` de
aproape cinci ori mai mare.
Dac` \n anul 2021 trendul se va
men]ine pozitiv, iar industria de curierat

va \nregistra cre[teri, valoarea pie]ei
locale ar putea dep`[i 5 mld. lei,
mergånd chiar c`tre afaceri cumulate
de 5,5 mld. euro. Anul 2020 a fost unul
foarte solicitant pentru industria de
curierat \n contextul \n care oamenii au
\nceput s` \[i achizi]ioneze mai mult

online produsele pe fondul pandemiei [i
al restric]iilor impuse de autorit`]i
pentru limitarea r`spåndirii virusului.
Fan Courier, cea mai mare
companie de curierat, a \nregistrat
afaceri de aproape 1 mld. lei, adic` o
cre[tere de peste 20%. Acest avans

vine, cel pu]in par]ial, pe fondul cererii
mari pentru serviciile de curierat \n
contexul pandemiei, dat fiind c` \n
perioada st`rii de urgen]` multe
magazine au trecut din offline \n online,
livrånd produsele la domiciliu.
Totodat`, cre[terea cererii de
servicii de curierat nu a fost \nregistrat`
doar de compania Fan Courier, ci s-a
resim]it la nivelul \ntregii pie]e de profil.
Astfel, oficialii Fan Courier estimeaz`
c` pia]a local` de curierat va ajunge
anul acesta la 750 de milioane de euro,
ceea ce \nseamn` o cre[tere de 20%.
„Dac` \n decembrie 2019 vorbeam de
consolidarea pozi]iei de lider printr-o
cre[tere similar` anilor anteriori, \n
2020 ne-am trezit arunca]i \ntr-un
maraton pe care l-am parcurs \n ritm de
sprint“, a declarat recent \ntr-o
declara]ie de pres` Felix P`tr`[canu,
managing partner al FAN Courier.
Mai multe detalii pe
zfcorporate.ro

Pandemia a „mu[cat“ din vånz`rile de medicamente. Cre[teri timide la vånz`ri pentru
pia]a medicamentelor \n 2020, de doar 1,3%, fa]` de double digit din anii anteriori
l Romånii au cump`rat medicamente \n valoare de 18 mld. lei \n 2020, \n u[oar` cre[tere cu 1,3% fa]` de anul anterior, arat`
raportul Cegedim l |n ultimii ani, pia]a medicamentelor a crescut cu peste 10%, \ns` pandemia a ]inut pacien]ii departe de farmacii.
GEORGIANA MIHALACHE
VÅNZ~RILE de medicamente \n 2020 au
crescut relativ pu]in comparativ cu al]i ani,
cu doar 1,3% fa]` de 2019, pån` la pu]in
peste 18 mld. lei, arat` raportul companiei
de cercetare de pia]` Cegedim. |n volume,
romånii au fost constan]i de la an la an,

consumånd aceea[i cantitate de medicamente. Fa]` de 2019, cånd cre[terea pie]ei
medicamentelor \n valoare era de aproape
11% fa]` de anul anterior, \n 2020 se vede
o frånare a vånz`rilor, contextul pandemiei
de COVID-19 ]inånd pacien]ii acas`.
M`surile de restric]ie \n circula]ie,
unele dure \n lunile martie, aprilie [i

jum`tate din mai, urmate de interzicerea
cursurilor \n [coli au dus la vånz`ri mai
reduse de medicamente pentru c`
s-au diminuat astfel r`celile de sezon.
Farmaci[tii spun c` pacien]ii nu au
mai cump`rat medicamente pentru r`ceal`, doar cele de imunitate recomandate [i \n tratamentul simptomelor u[oare

Top zece
au jum`tate din cota
de pia]` \n volum

de COVID fiind solicitate \n
La nivelul companiilor care pun pe pia]`
farmacii. |n plus, pacien]ii nu au
medicamente, cele dou` fabrici Zentiva [i
mai ajuns nici la medic din teama Terapia ocup` din nou primele dou` locuri la
de a nu lua virusul, ceea ce a volumele puse pe pia]a local`. |n 2020, Zentiva
influen]at implicit [i consumul de a trecut pe primul loc la unit`]ile våndute \n
medicamente.
Romånia, cu 74 milioane de unit`]i, iar
Mai multe detalii pe
Terapia (Sun Pharma) a pus pe pia]`
zfcorporate.ro
57 milioane de unit`]i.
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Ce pute]i citi \n noul num`r din Business MAGAZIN. Cum po]i
s` construie[ti un ora[ medical \n doi ani – modelul Enayati

CITEȘTE DIN 15 FEBRUARIE

n Medicul antreprenor
Wargha Enayati,
cunoscut pentru
deschiderea primei
clinici private din
Romånia, dar [i pentru
introducerea
abonamentelor medicale
pe pia]a local`, a lansat
proiectul despre care
spune c` reprezint`
\ncoronarea experien]ei
sale profesionale: primul
ora[ medical din
Romånia. Proiectul
gigantic se \ntinde pe o
suprafa]` de 35.000 de
metri p`tra]i, este
rezultatul unei investi]ii
de 60 de milioane de
euro [i reprezint`
dovada c` o infrastructur` spitaliceasc` de
asemenea anvergur` se poate face de la zero,
repede [i \n condi]iile \n care s` respecte atåt
siguran]a pacien]ilor, cåt [i pe cea a medicilor.
Cum a reu[it s` construiasc` Enayati Medical City
\n doar doi ani, ve]i afla din cea mai recent` edi]ie
a Business MAGAZIN.

top management a
Citibank Romånia, c`
va ar`ta anul 2021 \n
banking?
n Angaja]ii au plecat
din birouri, iar
sufrageriile [i
buc`t`riile au devenit
noile spa]ii de lucru.
Multe industrii au pus
recrut`rile pe pauz`
anul trecut,
concentråndu-se pe a-[i
p`stra angaja]ii pe care
\i aveau deja. Care sunt
perspectivele pie]ei
muncii \n acest context?
n Cu o investi]ie total`
de 2,4 milioane de
euro, directorul
muzeului Astra din Sibiu \[i propune s`
preg`teasc` for]` de munc` \n diverse
me[te[uguri, astfel \ncåt s` ajute comunit`]ile
rurale s` se dezvolte altfel decåt prin agricultur`.
Poate fi me[te[ugul calea de a r`måne acas`?
n Dorin]a de a bea un vin bun (sau poate mai
multe) este unul dintre efectele mai optimiste ale
pandemiei asupra consumatorilor „\nchi[i“ \n
case. Acum ei \[i pot m`ri lista de etichete
preferate - studiind vinul, cum altfel, decåt online.
Cum se organizeaz` o degustare de vin lång`
tastatur`? Business MAGAZIN

n Elementele legate de evolu]ia pandemiei \n
general vor fi transpuse \ntr-o evolu]ie economic`
ce va avea un risc crescut, cu o posibil` recesiune
dubl` sau cu o revenire economic` \n valuri. Cum
crede Drago[ Popa, care face parte din echipa de

Ce este o „buc`t`rie ascuns`“,
pariul unora dintre marii juc`tori
din HoReCa \n pandemie
l Cunoscut sub denumiri precum ghost kitchen, cloud
kitchen sau dark kitchen, acest spa]iu este dedicat
livr`rilor, mai exact este o buc`t`rie sau un spa]iu de
produc]ie unde se preg`tesc alimentele comandate online.
CRISTINA RO{CA

unui restaurant cunoscut care a ales s`
creeze un meniu special pentru delivery.
Ghosts Kitchens pot fi flexibile cu
meniul oferit [i se pot adapta gustului
consumatorilor, analizate cu ajutorul
datelor colectate de aplica]iile de
delivery“, adaug` oficialii Grosu Art
Studio. Ei cred c` [i dup` redeschiderea
restaurantelor \n parametri normali,
acest trend se va men]ine, reu[ind s`

UNII dintre marii juc`tori din HoReCa
au investit \n plin` pandemie \ntr-o
buc`t`rie „fantom`“ sau „ascuns`“ cunoscut` drept ghost kitchen, cloud
kitchen sau dark kitchen – pentru a-[i
eficientiza opera]iunile de livr`ri \ntr-o
perioad` \n care acestea au fost cele care
au ]inut businessul pe linia de plutire.

Investi]ia \ntr-o astfel de buc`t`rie este similar` cu cea
pentru o buc`t`rie dintr-un restaurant deschis publicului.
Echipamentele sunt acelea[i, personalul necesar e similar, la
fel [i costul utilit`]ilor. Diferen]a vine din chirie, dat fiind c`
o astfel de buc`t`rie „ascuns`“ poate fi amplasat` \ntr-un
spa]iu cu valoare comercial` zero, de genul unui subsol.
Grupul Calif, companie antreprenorial` activ` pe segmentul de servire
rapid`, a mizat pe astfel de investi]ii \n
Romånia chiar \n plin` pandemie.
„Am reu[it s` construiesc un cloud
kitchen – o buc`t`rie pentru zona de
livr`ri. Acest proiect [i restaurantele
stradale m-au ajutat s` r`mån cu corabia
doar pe jum`tate scufundat`“, spunea \n
vara lui 2020 Radu T`nase, cofondatorul Calif.
Dezvoltarea pie]ei de food delivery
a dat na[tere unui nou concept
HoReCa, cel al restaurantelor virtuale,
cunoscute ca ghost kitchens, dark
kitchens sau cloud kitchens (restaurante
satelit), explic` reprezentan]ii agen]iei
de hospitality design & management
Grosu Art Studio.
„Aceste (buc`t`rii fantom` \n traducere – n.red.) se numesc satelit pentru
c` cele mai multe dintre acestea apar]in

genereze venituri suplimentare pentru
afacerile HoReCa.
Investi]ia \ntr-o astfel de buc`t`rie
este similar` cu cea pentru o buc`t`rie
dintr-un restaurant deschis publicului.
Echipamentele sunt acelea[i, personalul
necesar e similar, la fel [i costul
utilit`]ilor. Diferen]a vine din chirie, dat
fiind c` o astfel de buc`t`rie „ascuns`“
poate fi amplasat` \ntr-un spa]iu cu
valoare comercial` zero, de genul unui
subsol. Aici investitorul nu poate primi
oaspe]i, ci doar poate prepara måncarea
pe care o vinde prin re]eaua proprie de
livr`ri sau prin platformele specializate.
Industria restaurantelor, cafenelelor
[i barurilor a fost printre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, care a
limitat libertatea de mi[care a oamenilor
[i a \nchis – par]ial sau total – localurile
\n cea mai mare parte a lui 2020.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Industria hotelier`, de 8 mld. lei \n
2019, [i-ar putea reveni abia \n
2023. „Este o perioad` f`r`
precedent pentru aceast` industrie“
l Industria hotelier` are o sc`dere de 60% a cifrei de
afaceri fa]` de nivelul \nregistrat \n 2019.

Zbucium pentru hotelieri
Situa]ia financiar` a companiilor din industria turismului \n 2019
Num`r persoane
juridice \n 2019
2.986

CA \n 2019
( mii lei)
6.452

Num`r salaria]i
\n 2019
39.054

3.448

743

5.087

175

34

280

Alte servicii de cazare (5.590)

2.087

752

5.441

TOTAL

8.696

7.981 (1,6 mld. euro)

Hoteluri [i alte facilit`]i
de cazare similare (5.510)
Facilit`]i de cazare pentru vacan]e
[i perioade de scurt` durat` (5.520)
Parcuri pentru rulote, campinguri
[i tabere (5.530)

49.862

SURSA: Registrul Comer]ului

MIRUNA DIACONU
INDUSTRIA hotelier` din Romånia a
ajuns \n 2019 la afaceri totale de aproape
8 mld. lei, dar pandemia ar putea trimite
\n urm` cu aproape zece ani acest sector
economic. {i la nivel european turismul
a fost grav afectat, iar o revenire
complet` a acestei industrii ar putea s`
se produc` abia \ncepånd cu anul 2023,
conform studiului Deloitte European
Hotel Industry.
Sc`derile de circa 60% \nregistrate
\n 2020 trimit industria \n urm` cu zece
ani, perioad` \n care turismul s-a aflat pe
un trend ascendent, 2019 fiind unul dintre
cei mai buni ani \n ceea ce prive[te
veniturile companiilor. „Industria hotelier` european` a fost puternic afectat`

de criza sanitar` [i s-a confruntat cu o sc`dere a apetitului pentru investi]ii anul trecut, arat` studiul, iar gestionarea lichidit`]ii a devenit prioritar`. {i Romånia
trece printr-o perioad` f`r` precedent
pentru aceast` industrie, marcat` de o
sc`dere a num`rului de turi[ti cu aproximativ 60% \n decembrie 2020 comparativ cu aceea[i perioad` a anului
precedent, potrivit datelor Institutului
Na]ional de Statistic`“, a spus Zeno C`prariu, Partener Audit, Deloitte Romånia, [i liderul industriei produselor de
consum. Criza pandemic` i-a afectat atåt
de mult pe anumi]i operatori economici
care nu au reu[it s` \[i reorienteze
businessul, \ncåt ace[tia vor fi nevoi]i s`
pun` lac`tul definitiv pe u[i.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Electrogrup instaleaz` la Oradea 16 sta]ii de înc`rcare a vehiculelor electrice pentru 2,8 mil. lei
Medicul antreprenor
Wargha Enayati, cunoscut pentru
deschiderea primei clinici private din
România, dar și pentru introducerea
abonamentelor medicale pe piața
locală, a lansat proiectul despre care
spune că reprezintă încoronarea
experienței sale profesionale: primul
oraș medical din România.
Cum a reușit să construiască
Enayati Medical City în doar doi ani,
veți aﬂa din cea mai recentă ediție a
Business MAGAZIN.

LAUREN}IU COTU ZF TRANSILVANIA
COMPANIA Electrogrup, membr` a grupului E-INFRA, a cå[tigat un contract de
aproximativ 2,8 mil. lei, f`r` TVA cu prim`ria
Oradea pentru instalarea în ora[ a 16 sta]ii de
înc`rcare a vehiculelor electrice.
În prezent se a[teapt` depunerea
garan]iei de bun` execu]ie, urmånd ca
lucr`rile s` demareze imediat dup` emiterea
ordinului de începere, potrivit unui comunicat
al prim`riei Oradea.

În luna octombrie 2019, Comitetul de
Avizare al Administra]iei Fondului pentru
Mediu aviza proiectul depus de Municipiul
Oradea pentru instalarea în ora[ a 16 sta]ii de
înc`rcare a vehiculelor electrice.
Dosarul de finan]are pentru acest
proiect a fost depus de prim`ria Oradea la
începutul anului 2019 în cadrul
„Programului privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser` în transporturi, prin
promovarea
infrastructurii
pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: sta]ii de
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Constructorul Concelex: Este posibil ca primul
semestru din 2021 s` fie mai dificil pentru
sectorul construc]iilor, \ns` ne a[tept`m la o
cre[tere semnificativ` \n semestrul al doilea
l Compania are, \n
acest moment,
contracte \ncheiate
pentru perioada 20202024 \n valoare de
peste 295 mil. euro.
ALINA-ELENA VASILIU

C

oncelex, grup de construc]ii
din Bucure[ti controlat de
omul de afaceri Daniel Pi]urlea, pl`nuie[te s` se extind` \n
perioada urm`toare cu
proiecte \n segmentul
ANTREPRENORI de infrastructur`, pe
fondul
a[tept`rilor
LOCALI
pentru un an bun \n
construc]ii.
„Anul 2021 poate fi un an bun pentru
domeniul construc]iilor avånd \n vedere
planurile autorit`]ilor centrale de relansare
economic` [i de dezvoltare. |n acest context,
dar [i \n cel al m`surilor orientate spre
digitalizare [i inova]ie la nivel de companie,
preconiz`m c` ne vom cre[te pozi]ia \n pia]`
[i c` vom fi angrena]i, pe lång` lucr`ri din
zona construc]iilor edilitare [i a cl`dirilor, [i
\n proiecte de infrastructur` de anvergur`,
fie ea rutier` sau militar`“, spune Radu
Pi]urlea, vicepre[edintele Concelex.
Compania are, \n acest moment,
contracte \ncheiate pentru perioada 20202024 \n valoare de peste 295 de milioane de
euro. Concelex are deschise [antiere atåt
pentru clien]i din sfera privat`, cåt [i pentru
beneficiari din zona public`. |n 2020,

Cre[te cererea pentru laptele
„f`r` interven]ie“ produs \n
fermele de familie

Num`rul
automatelor
de vånzare a
laptelui crud
a s`rit de 600
Fermier: „Profitul meu este de
1 leu/litru de lapte, iar dac`
a[ da c`tre un procesator ar fi
doar de 0,3 lei/litru“.
FLORENTINA NI}U
NUM~RUL automatelor de vånzare a
laptelui crud a ajuns la 625 la finalul anului
trecut, arat` datele de la Autoritatea
Na]ional` Sanitar` Veterinar` [i pentru
Siguran]a Alimentelor (ANSVSA). |n
ultimii ani tot mai multe ferme de
subzisten]`, mici sau de familie au mizat pe
vånzarea laptelui „f`r` interven]ie“,
datorit` cre[terii cererii din partea cump`r`torului pentru produse mai s`n`toase [i
pentru c` pot ob]ine un pre] mai bun decåt
dac` l-ar da c`tre procesatori.

Top zece jude]e cu cele mai
multe automate de lapte
Peste 14.000 de tone de lapte
crud se vinde prin automate
Jude]
Alba
Harghita
Timi[
Hunedoara
Bucure[ti
Bra[ov
Cluj
Sibiu
Bac`u
Mure[

Num`rul automatelor
de vånzare a laptelui crud

80
52
38
37
36
34
33
29
24
24

RADU PI}URLEA, vicepre[edintele Concelex: Domeniul construc]iilor a continuat s`
performeze chiar [i \n 2020 [i \l putem considera unul din pu]inele motoare pentru economia
local` dac` ne uit`m la impactul major pe care \l are.
Concelex a fost implicat` \n [antiere din
sectorul reziden]ial (ambele faze din
proiectul Parcului20, Arbo Residence
Mogo[oaia sau Colina Lac), sectorul
energetic/nuclear (lucrare pentru Centrala
Nuclear` de la Cernavod`), stadioanele
Steaua [i Rapid, sectorul educa]ional ([coli,

gr`dini]e, bazine de \not din Bucure[ti [i din
]ar`). |n plus, s-a extins [i la nivel regional,
avånd [antiere deschise \n Germania [i
Austria, cum ar fi [antierul Catedralei
Ortodoxe din München.
„Domeniul construc]iilor a continuat s`
performeze chiar [i \n 2020 [i \l putem

Marius }ucudean, asociat Grup Cotta International: Noi am
avut o sc`dere de 10%. Acest lucru a fost cauzat de faptul
c` nu am putut livra marfa \n perioada st`rii de urgen]`

„Spre deosebire de laptele din comer],
laptele crud are o valabilitate de 48 de ore,
astfel calitatea lui este mai ridicat`. Totu[i,
laptele crud nu e neap`rat mai scump decåt
cel de consum, un litru costånd 5 lei. Pre]ul
este accesibil [i cererea este mare [i pentru
fermele de familie aceste automate sunt de
mare ajutor. Profitul meu, de exemplu, este
de 1 leu/litru de lapte, iar dac` a[ da c`tre un
procesator ar fi doar de 0,3 lei/litru“, explic`
Cristian Lungu, pre[edintele Asocia]iei
Fermierilor Utilizatori de Automate pentru
Desfacerea Laptelui Crud din Romånia. El
are o ferm` cu circa 100 de capete de vaci \n
comuna Dasc`lu, jude]ul Ilfov. Cele mai
multe automate de lapte se afl` \n jude]ul
Alba, \n num`r de 80, iar acolo sunt crescute
peste 60.000 de capete de bovine anual, \n
top cinci jude]e dup` efective, arat` datele de
la Institutul Na]ional de Statistic`.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
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CUM PREGĂTIM VIITORUL?
CUM REZOLVĂM ECUAȚIA DE BUSINESS
A NOULUI AN?

JOI 25 FEBRUARIE 2021 09:00
TEME DE DISCUȚIE:
@ Ce spune BANCA NAȚIONALĂ? Ce previziuni de curs și de dobânzi
sunt pentru 2021? Ce spune Banca Centrală Europeana?
@ Ce PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE pot ﬁ accesate cu precădere în
această perioadă și ce ar avea nevoie antreprenorii de la bănci?
@ Ce impact vor avea noile condiții de pe piața muncii – TELEMUNCA?
Cum va arăta relația angajator-angajați în 2021?
@ Ce oportunități sunt din programele cu FINANȚARE DE LA UE? Cum
și când pot ﬁ folosite? Ce exemple există, ce trebuie făcut pentru
absorbția fondurilor?
@ Cum se poate pregăti 2021? Pe ce te poți baza atunci când proiectezi
VENITURILE ȘI CHELTUIELILE anului următor? Cum poți încorpora în
cifre imprevizibilul?
@ Ce intenții au LIDERII DE PIAȚĂ, MARILE COMPANII care domină în
anumite regiuni și de funcționarea cărora depind orașe întregi? Pe ce
se pot baza în estimările lor?
@ Cum putem CONȘTIENTIZA noua situație astfel încât pur și simplu să
o considerăm noua normalitate a economiei?
DETALII ȘI ÎNREGISTRĂRI:

Andra Bădală andra.badala@m.ro | 0740.111.485

l Cotta International, unul dintre cei mai mari produc`tori de mobil`, a raportat \n 2019
afaceri de 159 milioane lei, \n cre[tere cu 7% fa]` de anul precedent.
MIRUNA DIACONU
MARIUS }ucudean, asociat
la Grup Cotta International,
unul dintre cei mai mari
produc`tori de mobil` pe
plan local, spune c` pandemia nu a avut efecte majore
asupra businessului, dar din
cauza faptului c` \n perioada
st`rii de urgen]` nu au putut
lucra, au \nregistrat o sc`dere a
cifrei de afaceri de circa 10%.
„Noi am fost mai noroco[i. Suntem
\mp`r]i]i \n dou` fabrici foarte mari [i pe
orizontal` mai avem cinci fabrici de
componente. Anul trecut, am avut doar
problema \n martie-aprilie cånd efectiv au
fost \nchise fabricile fiindc` noi livr`m la
marile lan]uri de mobil` [i au fost \nchise
magazinele. Am pierdut doar cele dou` luni,
aveam comenzi, dar nu puteam intra. Noi
am avut o sc`dere de 10%. Acest lucru a fost
cauzat de faptul c` nu am putut livra marfa
\n perioada st`rii de urgen]`“, spune Marius
}ucudean, asociat la Grup Cotta Inter-

MARIUS }UCUDEAN,
asociat Grup Cotta
International: O
anumit` parte po]i s`
o robotizezi, dar restul
este o munc`
manual` care \nc` nu
e bine pl`tit`, dar
st`m foarte bine \n
Romånia \n industria
noastr`, ne batem cu
Polonia la exporturi
national, \n cadrul videoconferin]ei
organizate de Ziarul Financiar \n parteneriat
cu BRD Groupe Société Générale, Buget
2021: Cum preg`tim viitorul?.
Cotta International a terminat anul 2019
cu un profit net de 5,1 milioane de lei (peste
1 mil. euro), mai mult decåt dublu fa]` de
rezultatul din anul anterior, arat` datele de
la Ministerul de Finan]e. Compania a
raportat o cifr` de afaceri de 159,5 milioane
de lei (33,6 mil. euro), \n cre[tere cu 7% fa]`
de anul precedent. „Am \ncercat \n
urm`toarele trei luni dup` starea de urgen]`

for]area plas`rilor, am for]at nota cam pån`
\n august [i din august a trebuit s` facem fa]`
la cre[terea de vånz`ri. Noi \n ultimii ani am
fost pe cre[tere, am investit pe toate
planurile, \n robo]i, cåt putem robotiza, noi
folosim mai mult lucru manual. O anumit`
parte po]i s` o robotizezi, dar restul este o
munc` manual` care \nc` nu e bine pl`tit`,
dar st`m foarte bine \n Romånia \n industria
noastr`, ne batem cu Polonia la exporturi“,
adaug` Marius }ucudean.
Pentru anul acesta, compania a bugetat
o cre[tere de crica 20% fa]` de nivelul
afacerilor \nregistrate \n 2019.
Cotta International a fost \nfiin]at` \n
anul 2000 la Arad [i este de]inut` de
antreprenoarea Corina }ucudean [i de
Cotta Collection AG, conform datelor
publice. Compania din Arad produce \n
principal canapele, \ns` pe lista obiectelor de
mobilier ale Cotta se reg`sesc [i mese [i
scaune pentru sufragerie [i buc`t`rie,
potrivit celor mai recente date. Cotta
International este [i unul dintre cei mai mari
exportatori de mobil`.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

GEZE, furnizor de u[i pentru malluri [i birouri:

Cl`dirile office [i retailul de tip brick & mortar vor avea de
suferit. Domeniul HoReCa va avea \ns` un start accelerat
l Printre proiectele pentru care GEZE Romånia a livrat u[i [i ferestre se num`r` ansamblul
mixt Iulius Town din Timi[oara, centrul de proiectare Renault din zona Preciziei, birourile
The Mark, The Bridge [i Business Garden Bucharest.
ALINA-ELENA VASILIU

SURSA ANSVSA

considera unul din pu]inele motoare pentru
economia local` dac` ne uit`m la impactul
major pe care \l are. Acest sector ar trebui s`
devin` unul prioritar pentru economie \n
urm`torii zece ani, a[a cum a [i fost
desemnat la \nceput de 2019“, mai spune
Radu Pi]urlea.
Concelex a \nregistrat o cre[tere a
veniturilor cu 20% dup` primele nou` luni
din 2020, comparativ cu aceea[i perioad` din
2019, an \n care cifra de afaceri a \ntregului
grup s-a apropiat de 400 de milioane de lei.
Perspectivele pentru 2021 sunt optimiste.
„Este posibil ca primul semestru din
2021 s` fie unul mai dificil pentru sectorul
construc]iilor, \ns` ne a[tept`m ca, \n
semestrul al doilea, s` asist`m la o cre[tere
semnificativ`, ceea ce va face din 2021 un an
foarte bun pentru industrie.“
Concelex
este
controlat`
de
antreprenorul Daniel Pi]urlea, cu un pachet
de 99,5% din ac]iuni. Restul de 0,5% sunt
de]inute de Ana Bucur, potrivit datelor de
pe site-ul Confidas.
Din grupul Concelex fac parte
compania cu acela[i nume (cu afaceri de
307 mil. lei \n 2019) [i Concelex
Engineering (cu afaceri de 78 milioane de
lei \n 2019). Compania Concelex are
activitate atåt \n domeniul construc]iilor
civile [i inginere[ti, cåt [i \n domeniul
construc]iilor energetice.
|n prezent, printre proiectele la care
lucreaz` Concelex se reg`sesc trei
ansambluri reziden]iale – Parcului, Arbo [i
Colina Lac, stadioanele Steaua [i Rapid,
centrala nuclear` de la Cernavod` - proiect
cå[tigat \n 2019, mai multe contracte de
reabilitare termic` a blocurilor \n trei
sectoare din Bucure[ti, cåteva lucr`ri de
dezvoltare a structurii de \nv`]`månt [i
proiecte \n Germania [i Austria.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

PUBLICITATE

cre[teri spectaculoase \n ultimele luni,
cre[teri care, adaug` oficialii GEZE, nu vor
GEZE Romånia, subsidiara local` a disp`rea dup` dep`[irea pandemiei, noile
produc`torului german de u[i cu ac]ionare tendin]e de consum urmånd s` devin`
automat` GEZE, se a[teapt` la o revenire a cotidiene.
pie]ei construc]iilor \n 2021, dar nu pentru
„Dac` prima parte a lui 2021 va
toate segmentele \n acela[i ritm.
beneficia de finalizarea proiectelor deja
„Pia]a construc]iilor se va rea[eza \n \ncepute, cea de-a doua jum`tate va fi, cel
2021. Chiar dac`, la nivel de ansamblu, va mai probabil, marcat` de incertitudine,
\nregistra o sc`dere temporar`, nu toate seg- reorientare a pie]ei [i de sincope \n anumite
mentele vor avea o evolu]ie negativ`. Cu si- segmente ale pie]ei imobiliare [i, implicit, de
guran]`, cl`dirile de birouri [i retailul de tip construc]ii.“
brick & mortar (magazine fizice – n. red.)
GEZE Romånia \ncheie anul financiar
vor avea de suferit“, spun reprezentan]ii la jum`tatea anului calendaristic. |n anul
GEZE Romånia.
financiar 2019/2020, compania a avut o cifr`
Ei adaug`, \ns`, c` exist` premise bune de afaceri de 5 milioane de euro. Firma are
pentru industria hotelier` [i de restaurante, 23 de angaja]i.
puternic afectat` de pandemie.
„|n prezent, este \n plin` desf`[urare
„Domeniul HoReCa, aflat \n
procesul de extindere a sediului
stare de [oc \n prezent, va
GEZE Romånia, pentru a se
beneficia de un start acceadapta atåt dimensiunii actuale
lerat. Poten]ialul s`u nu a
a echipei, cåt [i m`surilor de
disp`rut, ci se afl` \ntr-o
preven]ie a COVID-19. Noul
stare latent`, apetitul
spa]iu va permite, de
pentru aceste servicii
asemenea,
extinderea
mil. euro
acumulåndu-se \n aceast`
spa]iului dedicat showrooa fost cifra de afaceri
perioad`.“
mului [i prezent`rii practice a
|n ceea ce prive[te \nregistrat` de GEZE Romånia sistemelor comercializate. Ne
\n anul financiar
logistica, aceasta reprezint`
a[tept`m ca, de la \nceputul lunii
segmentul care a \nregistrat
mai, activitatea s` poat` \ncepe \n
2019/2020.
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sediul extins. Perioada urm`toare va fi
dedicat` \ns` consolid`rii, nefiind planificate
noi investi]ii semnificative.“
GEZE Romånia furnizeaz` u[i cu
sisteme automatizate - batante, rotative,
glisante, automatiz`ri pentru ferestre [i alte
c`i de acces \n cazul unor situa]ii de incendiu
(produse pentru evacuarea fumului [i
gazelor fierbin]i).
Printre proiectele pentru care GEZE
Romånia a livrat u[i [i ferestre se num`r`
ansamblul mixt Iulius Town din Timi[oara,
mallurile din Timi[oara, Satu Mare [i Sibiu
dezvoltate de sud-africanii de la NEPI
Rockcastle, centrul de proiectare Renault
din zona Preciziei – dezvoltat de
Globalworth, birourile The Mark
(dezvoltate de austriecii S Immo), The
Bridge (de]inute de fra]ii Pav`l, proprietarii
Dedeman) [i Business Garden Bucharest
(Vastint).
GEZE Romånia lucreaz` direct doar cu
investitori priva]i, nu [i cu firme de stat,
acestea din urm` ajungånd s` foloseasc`
produsele companiei germane doar prin
revånz`tori. Produsele GEZE våndute \n
Romånia vin din fabrici din Germania,
Spania [i Turcia, compania neavånd
produc]ie pe plan local.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

PUBLICITATE

16

FEBRUARIE
2021
ORA: 11:00

organizează conferința

CUM
RĂSPUNDEM
LA CRIZELE
DE SECURITATE
NAȚIONALĂ?
TEME DE DISCUȚIE:
* Cât de bine ne este cu 30 de ani
de securitate națională?
* Crizele gemene. Rezistența și
reziliența națională.

Urmărește LIVE pe monitorulapararii.ro
și Facebook Monitorul Apărării și Securității

tel: 0318.256.277

www.zf.ro / BUSINESS

e-mail: zf@zf.ro

Gradul \n sc`dere de utilizare {tiri ZF
a cash-ului accelereaz` cursa Companiile germane risc` amenzi dac` furnizorii
lor \ncalc` drepturile omului
b`ncilor centrale c`tre
Companiile germane risc` amenzi dac` furnizorii
lor la nivel mondial \ncalc` drepturile omului,
monede digitale
relateaz` Bloomberg. Companiile va trebui s` se
C~T~LINA APOSTOIU

B~NCILE centrale \[i accelereaz` cursa pentru crearea de
monede digitale, iar investitorii sunt \n alert`, scrie CNBC.
La \nceputul acestui an, Banca Reglementelor Interna]ionale (BIS) [i-a publicat ultimul studiu care indic` faptul c`
86% dintre cele 65 de b`nci centrale cu care a discutat
lucreaz` la o moned` digital`.
Viceguvernatorul b`ncii centrale a Italiei, Piero Cipollone,
a declarat pentru CNBC c` aten]ia sporit` acordat` unor astfel
de monede are leg`tur` cu gradul \n sc`dere de utilizare a
numerarului, ad`ugånd c` aceast` tendin]` ar putea „submina
una dintre func]iile de baz` ale b`ncilor centrale“.
Acesta a ad`ugat c` „\ntr-un mediu \n care cash-ul este
utilizat din ce \n ce mai pu]in pentru c` \ntregul ecosistem se
digitalizeaz`, se dore[te \nlocuirea func]ionalit`]ii cash-ului
cu ceva care este digital, dar cåt mai posibil apropiat de cash
din punct de vedere conceptual“.
Benoit Coeure, fost membru al BCE \n prezent pre[edinte
al BIS Innovation Hub, a ar`tat de asemenea c` trebuie s` ne
gåndim la monedele digitale ca la o form` de bancnote.
Totu[i, gradul \n sc`dere de utilizare a cash-ului nu
reprezint` singurul motiv pentru accelerarea dezvolt`rii de
monede digitale de b`nci centrale.
Grant Wilson de la firma Exante Data, a declarat pentru
CNBC c` cercet`rile legate de astfel de monede au fost
accelerate din momentul \n care Facebook a \nceput s` se
implice \n proiectul Libra.
Una dintre temeri este c` dezvoltarea monedelor digitale
de b`ncile centrale ar putea determina retrageri masive din
b`nci \n cazul \n care utilizatorii ar decide s` renun]e la
depozitele bancare. Potrivit lui Cipollone, o modalitate de a
evita acest lucru este ca monedele digitale s` poarte dobånd`
peste un anumit prag.
Mai multe detalii pe zf.ro

Criza semiconductoarelor
ridic` semne de \ntrebare
pentru sectorul auto, iar
problemele ar putea continua

Germania pl`nuie[te un plan de salbare de
900 milioane de euro pentru aeroporturile sale,
acesta ad`ugåndu-se unor sume de ordinul
miliardelor de euro deja alocate pentru sus]inerea
sectorului aviatic \n pandemie, noteaz` Bloomberg.
Huburile ]`rii ar urma s` \nregistreze pierderi totale
de 3 miliarde de euro pe 2020 [i 2021, potrivit
asocia]iei ADV. C`t`lina Apostoiu

Ungaria va finaliza segmentul lips` al
gazoductului prin care gazele azere vor ajunge
pe plan local pån` \n octombrie, a anun]at
ministrul maghiar al afacerilor externe Peter
Szijjarto, potrivit Hungary Today. Acesta a
confirmat angajamentul guvernului maghiar
privind diversificarea surselor de aprovizionare
cu gaze. C`t`lina Apostoiu

Uniunea European` a salutat decizia noului guvern
american de a se ab]ine de la impunerea de tarife
adi]ionale pe bunurile europene \n cadrul \ndelungatei
dispute privitoare la tarifele legate de aeronave,
declarånd c` este preg`tit` s` colaboreze cu aceasta
pentru solu]ionarea disputelor comerciale, scrie Reuters.
C`t`lina Apostoiu

C~T~LINA APOSTOIU

C

ampania de vaccinare \mpotriva
coronavirusului este \n plin` desf`[urare, \ns` va dura luni \ntregi pån`
cånd oamenii vor putea \ncepe s` se
\nghesuie \n avioane, s` plece \n
croaziere sau s` se relaxeze \n baruri aglomerate de
pe plaje. Acest lucru \nseamn` c` pentru afacerile din
sectorul de turism european nesiguran]a este
cuvåntul de ordine \n ceea ce prive[te sezonul estival
din acest an, scrie Bloomberg.
Cele mai importante destina]ii turistice din Europa
de sud-est, regiune dependent` economic de turism, nu
au de ales decåt s` se preg`teasc` [i s` spere.
Se a[teapt` ca sezonul actual s` fie mai bun decåt
cel de anul trecut, \ns` ]intele trebuie s` fie mult mai
ridicate.
Comisia European` a avertizat recent industria
s` se preg`teasc` pentru \nc` un an cu activitate
sc`zut`. „Fluxurile turistice \n general nu sunt
a[teptate s` revin` la nivelurile de dinaintea crizei \n
2021“, potrivit Comisiei. |n Italia,“turismul va
r`måne \n urma redres`rii economice generale \n
condi]iile \n care vizitatorii „se vor \ntoarce doar
gradual odat` cu diminuarea nesiguran]ei“.
Pentru cei din industrie, acest lucru este deja clar
\n acest moment al anului. Este o situa]ie dificil`
pentru proprietari, care trebuie s`-[i acopere \n
continuare costurile legate de \ntre]inere [i angaj`ri
f`r` nicio garan]ie a veniturilor.
„Trebuie s` fim preg`ti]i f`r` s` [tim dac` vom
putea deschide“, arat` Manolis Karamolegos, care
de]ine Meltemi Hotels and Resorts din Santorini.
„Nu putem l`sa preg`tirile pe ultimul moment“.
Turismul este crucial pentru multe locuri din
Europa de Sud. Acesta reprezint` 21% din
economia Greciei [i 17% din cea a Portugaliei [i este
adesea principalul angajator \n regiunile unde alte
industrii sunt absente, furnizånd venituri vitale
pentru familii [i sus]inere pentru economiile locale.
Perspectivele se vor \mbun`t`]i pe m`sur` ce
vaccin`rile avanseaz`, \ns` apari]ia unor variante
rezistente la vaccin la nivelul \ntregului continent ar
putea agrava lucrurile.
Iar chiar dac` va exista o cre[tere puternic` a
rezerv`rilor de ultim minut, beneficiile nu vor fi
resim]ite egal. Comisia European` spune c` vor fi
preferate destina]iile interne sau aflate la distan]e
mici.
|ntre timp, \n condi]iile progresului lent [i cu
probleme al campaniei de vaccinare, guvernele
analizeaz` orice oportunitate de a ajuta turismul.
Grecia vrea ca Uniunea European` s` creeze un
certificat pentru ca cei vaccina]i s` poat` c`l`tori
liber. }ara a \ncheiat deja un acord \n acest sens cu
Israelul, lider mondial la vaccin`ri.
|n timp ce multe ]`ri inten]ioneaz` s`-[i deschid`
grani]ele celor care au test negativ pentru COVID-19
f`cut cu scurt timp \nainte de zbor, Israelul propune
de asemenea „certificate de vaccinare care s`
\nlesneasc` circula]ia oamenilor \ntre ]`ri“, a anun]at
Ilan Fluss, pre[edinte al biroului economic al
ministerului israelian al afacerilor externe. „Sunt mai
sigure decåt testarea“.
Certificatele respective ar putea fi precursoare
ale „pa[apoartelor de vaccinare“ pe care unele ]`ri le
analizeaz` \n \ncercarea de a-[i revigora sectoarele de

IPO-urile europene marcheaz` cel mai bun
\nceput de an din 2015
O serie \ntreag` de list`ri de companii tech [i
comer] electronic au adus pie]ei europene pentru
oferte publice ini]iale cel mai bun \nceput de an din
2015, \n condi]iile \n care m`surile de lockdown
alimenteaz` entuziasmul investitorilor pentru
companii digitale, scrie Financial Times. Pån` acum
\n acest an, companiile au våndut ac]iuni de
8,4 mld. euro prin 16 tranzac]ii, cel mai ridicat
nivel din perioada similar` a anului 2015.
C`t`lina Apostoiu

Polonia: Sectorul culturii [i divertismentului,
lovit puternic de pandemie
Nivelul datoriilor \nregistrate de sectorul culturii [i
divertismentului din Polonia a crescut puternic, la
35 milioane de zlo]i (7,8 mil. de euro) anul trecut
pe fondul pandemiei, relateaz` Polandin. Noul nivel
record reprezint` o cre[tere de 29% fa]` de 2019.
Num`rul de companii cu probleme din sector a
avansat de asemenea, de la 875 la 981.
C`t`lina Apostoiu

Serbia adopt` un program de sus]inere
economic` de 2,1 mld. de euro
Guvernul Serbiei a aprobat un pachet financiar \n
valoare de 249,4 miliarde de dinari (2,1 miliarde de
euro) menit s` ajute economia s` se redreseze de
pe urma pandemiei [i s` protejeze locurile de
munc`, scrie Seenews. Acesta este al treilea pachet
de m`suri de sus]inere economic` lansat de la
izbucnirea pandemiei [i include un ajutor
excep]ional de 60 de euro pentru to]i cet`]enii
adul]i ai ]`rii. C`t`lina Apostoiu

Economia britanic` sufer` cel mai profund declin
din 1709
Economia Marii Britanii s-a contractat cu 9,9% \n
2020, cel mai profund declin al acesteia din 1709,
\n contextul pandemiei, potrivit CNBC. |n ultimul
trimestru al anului, PIB-ul a avansat cu 1%.
Declinul anual de 9,9% este peste dublul celui
\nregistrat \n 2009 dup` criza financiar` mondial`.
C`t`lina Apostoiu

Bloomberg Economics: Activitatea
din economiile europene \[i revine treptat,
cea din America se stabilizeaz`
Activitatea economic` s-a redresat sau s-a
men]inut stabil` \n marile economii \n prima
jum`tate a lunii februarie, dup` un declin din
ianuarie determinat de num`rul ridicat de
\mboln`viri [i introducerea de restric]ii mai severe,
relev` indicatorii Bloomberg Economics ce includ
date ca mobilitatea, consumul de energie [i
utilizarea transportului public. Activitatea a fost \n
cre[tere \n Germania, Italia [i Spania [i a r`mas
stabil` \n SUA, UK, Fran]a [i Canada.
C`t`lina Apostoiu

Cele mai importante destina]ii turistice nu au de ales decåt s` se preg`teasc` [i s` spere.
potrivit Forbes. Pe 21 ianuarie, Islanda a devenit
prima ]ar` european` care a acordat astfel de
certificate cet`]enilor care au primit dou` doze de
vaccin. Alte dou` ]`ri nordice, Danemarca [i Suedia,
au anun]at la råndul lor c` vor distribui pa[apoarte
digitale care vor permite cet`]enilor nu numai s`

turism profund afectate de pandemie.
Spania este una dintre ]`rile care iau \n
considerare crearea unui card de vaccinare la nivel de
bloc pentru \ncurajarea turi[tilor str`ini, potrivit unui
document intern al ministerului spaniol al economiei
la care a avut acces El Pais.

Spania este una dintre ]`rile care iau \n considerare crearea unui card de
vaccinare la nivel de bloc pentru \ncurajarea turi[tilor str`ini, potrivit unui
document intern al ministerului spaniol al economiei la care a avut acces El Pais.
Un astfel de card nu ar fi singura op]iune
analizat` de guvernul spaniol. Instituirea unor
coridoare sigure de c`l`torie ar reprezenta un factor
cheie, potrivit ministerului.
Surse din cadrul ministerului spaniol al
turismului au declarat pentru El Pais c` ideea unui
card de vaccinare a fost deja propus` de Spania la
nivel de bloc, \ns` f`r` mare succes deocamdat`.
|n timp ce a[teapt` aprobarea unui certificat de
vaccinare la nivel de UE, unele ]`ri membre au emis
deja propriile certificate sau o vor face \n scurt timp,

c`l`toreasc`, dar [i s` ia masa la restaurant sau s`
participe la concerte [i festivaluri.
Polonia a lansat de asemenea un pa[aport digital
de vaccinare.
Mul]i lideri sunt \ns` mai pu]in entuziasma]i \n
leg`tur` cu acest sistem, despre care ace[tia spun c`
ar fi nedrept [i posibil ineficient, noteaz` Bloomberg.
„Riscul este s` avem abord`ri diferite \n locuri
diferite“, spune John Strickland, de la firma de
consultan]` JLS Consulting.
Mai multe detalii pe zf.ro

Cursurile pie]ei valutare

acordate de b`ncile comerciale la depozitele persoanelor fizice [i juridice (conform datelor transmise de b`nci)
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* 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
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-
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-
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4
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4,5

4,75
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0,1
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3
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0

0,05

0,20

0,30
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0,10**

0,40

0,80

1,15

Banca Italo Romena

CEC Bank
Banca Romåneasc`

1.000

5.000

5 pf/10 pj

0,5 pf/0,6 pj

0,1

2,75

3

3,15

300

5.000

0 pf; 15 pj

0 la scade]`/0,5%

0

0,10

0,35

0,45

500

1.000

-

0*

0

0,75

1,15

1,50

3,25

1,70

0,45
1,35

1,40

Idea <50.000 RON
Bank
>50.000 RON

Web Depo

0,00

0,90% 1,95%

500

1.000

0 pf/ 0 pj

0

500

1.000

0 pf/ 0 pj

0

0,00

1,00

2,00%

1.000

-

0 pf

0

0,00

1,25

2,00%

2,05% 2,95%

0

0,90

1,95%

2,80%

2,05%

2,95%

2,85%

2,10% 3,00%

0

1,00

2,00%
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3,00%
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2,10% 3,00%

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

20.000
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-

-

-

-
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2,5

2,5

2,5

10.000

1.000

-
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2,5

2,5

2,5

2,5

0

0,05

0,05

0,50

0,10

–
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0

0,05

0,05

0,05
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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*

0,00

0,01

0,15

0,25

0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

ProCredit Bank

15.000

100.000

cf lista pre]uri

cf lista pre]uri

1,75

-

-

-

-
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1,00

-

-

-

-
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-
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3

3,25

3,5
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0

0
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1,60
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0,01

0,15

0,35

0,65

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
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0

0

0

0,1

1,6

2,15

2,5

-

2,3

0,1

0,75

1
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-

1,1
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0

0

0

0,1

2,20
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-
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0,1
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-
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4

4
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500**

0
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4,25***
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3,17**

200

0
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0,1
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4

4

n/a
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0,1

4,25***

3,97**

3,94**

n/a

3,17**

0,05

0,15

0,20

500**

0

0,01
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TELEFON

BCR

08010801227

BRD

0800803803 (free); 3026161

0,25

10.000

100

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

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

Bancpost
CEC
Banca Romåneasc`

3080901
3111119; 0800800848 (free)
0213059000

Alpha Bank
Banca Transilvania

0800825742 (free)
0264/407150

Libra Internet Bank

2088000

Credit Europe Bank

3017100

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

Garanti Bank

250

0,50

SURSA: BNR

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.

2,5

0

1. Cursurile incluse \n aceast` list` au la baz` cota]ii ale societ`]ilor
bancare autorizate s` efectueze opera]iuni pe pia]a valutar`.
2. Prezenta list` nu implic` obligativitatea utiliz`rii cursurilor \n
tranzac]ii efective de schimb valutar [i \nregistr`ri contabile.

BANCA
1.000

5,7978

2

-

*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

0,1347
235,6601

2

-

-

Bahtul thailandez
Gramul de aur

2,25

Carpatica

- prin internet Banking

0,37

-

250

0,4 pf; 0,5 p.j.

0,32

0,30

Certificate de depozit nominative:
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

0,23

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).

Intesa Sanpaolo Romania

-

0

-

0,12

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

-

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.
0
300
0
0,00
0,00% 0,05% 0,15% 0,30% 0,50%
0
1.000
0,00
0
300
0
0,00
0,05% 0,15% 0,25% 0,40% 060%
0
1.000
0,00

cf lista pre]uri

0

-

50

Libra Internet Bank

0,70

-

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

*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

Idea <15.000 EUR
Bank >15.000 EUR

0,45

0,25

0,10

0

0,15

0,10

*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

0,01

-

-

-

50.001

0,65%
0,75%
0,80

0

-

1% min 15 lei

5.000

10.001

Bancpost

10.001
0
0,01
0,01
0,05
0,10
Persoane fizice - Conturi de economii ATUCONT: capitalizare trimestrial` - 0% pe an; suma minima in cont - 400 EUR
Persoane fizice autorizate - Conturi de economii ATUCONT PRO: capitalizare trimestrial` - 0% pe an; suma minima in cont - 800 EUR (dobånzi fixe pentru fiecare trimestru calendaristic)
TBI Bank

0

500

150

BRD

Alpha Bank

40.000

5000

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

*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

EUR

Ungaria va finaliza segmentul lips` din
gazoductul pentru gaze azere pån` \n octombrie

Nesiguran]a, cuvåntul de ordine pentru sectorul de turism din Europa
\n 2021. Ar putea fi pa[apoartele de vaccinare un colac de salvare?

s

VALUT~

DOBÅNZI

Rivian Automotive, produc`torul de autovehicule
electrice sus]inut de Amazon, analizeaz` mai multe
loca]ii din Europa pentru construirea unei noi fabrici,
potrivit unor surse familiare cu situa]ia citate de
Bloomberg. De[i nu a fost selectat` \nc` o loca]ie,
mai multe ]`ri sunt analizate, printre acestea
num`råndu-se [i Ungaria. C`t`lina Apostoiu

UE se declar` preg`tit` s` lucreze cu
administra]ia Biden pentru solu]ionarea
disputelor comerciale

Germania pl`nuie[te un bailout de 900 mil.
euro pentru aeroporturile sale

C~T~LINA APOSTOIU
CRIZA mondial` de semiconductoare a provocat haos
pentru constructorii auto \n ultimele luni. Pandemia este de
vin`, \ns` produc`torii din diverse sectoare ar trebui s` se
preg`teasc` pentru noi complica]ii, noteaz` Deutsche Welle.
Rolul semiconductoarelor \n economia mondial` este unul
uria[. |n jur de 1.000 de miliarde sunt produse anual, fiind componente vitale \n dispozitive [i produse utilizate zilnic de
miliarde de oameni. Totu[i, pandemia a declan[at o criz` a lan]ului de aprovizionare \n sector, iar industria auto, care devine
din ce \n ce mai dependent` de semiconductoare pe m`sur`
ce-[i cre[te produc]ia, este de departe cel mai puternic lovit`.
Sectorul ca \ntreg ar putea pierde peste 60 miliarde de
dolari din cauza acestei probleme.
Potrivit lui Richard Windsor, analist independent, cei din
industria semiconductoarelor au crezut c` \nchiderea
uzinelor auto va dura mult mai mult decåt a durat. |ns`
cererea din partea constructorilor auto [i-a revenit rapid,
peste a[tept`ri, pån` la sfår[itul trimestrului trei al anului
trecut. Astfel a ap`rut criza semiconductoarelor pentru
sectorul auto.
|n timp ce criza are practic leg`tur` cu probleme \n lan]ul
de aprovizionare cauzate de pandemie \n cadrul sectorului
semiconductoarelor, faptul c` aceasta pare s` fi lovit industria
auto mult mai tare decåt alte sectoare scoate la lumin`
vulnerabilit`]ile lan]urilor de aprovizionare auto.
Cu produc`torii auto anticipånd pierderi masive legate
de aceas` criz` pe 2021, \ntrebarea este cåt timp va mai dura
pån` la revenirea la o oarecare normalitate.
„Refacerea echilibrului pie]ei va lua timp“, potrivit SIA
(Semiconductor Industry Association).
Windsor este optimist c` situa]ia se va redresa mai
devreme decåt se anticipeaz`.
Mai multe detalii pe zf.ro

Rivian, produc`torul de ma[ini electrice sus]inut
de Amazon, vrea s` construiasc` o fabric` \n
Europa. Ungaria, printre loca]iile analizate

asigure c` partenerii lor nu se angajeaz` \n practici
d`un`toare. Pe lång` amenzi, firmele germane pot
fi de asemenea excluse din contracte publice.
C`t`lina Apostoiu
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- prin internet Banking

2,50

0,90

Banca Comercial` Feroviara

021.303.40.00

Banca Comercial` Carpatica

0800807807

TBI Bank

0215298600

GarantiBank
Volksbank
Idea Bank S.A.

0212009494, 0800801234
0800672222 (free)
*4455 sau 0213189500
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Urmăriți live pe zf.ro și Facebook Ziarul Financiar

Organizează

Conferința NNDKP CELF:
DISPUTELE FISCALE
LA VREME DE PANDEMIE

INNOVATION
PARTNER:

ZF IT Generation. Bogdan Savonea [i Sergiu Grui]`

TPS Engage, platform` pentru publicitate indoor
[i outdoor: La ultima investi]ie am fost evalua]i la
12 mil. dolari, iar acum ne preg`tim s` lu`m o
investi]ie de tip serie A la o evaluare [i mai mare

ALIN
ALINA
CHITU,
TIMOFTI,
Secretar de Stat,
Partener,
Ministerul
Coordonator,
Finanțelor
NNDKP
Publice
Consultanță
Fiscală

l Veniturile start-up-ului au dep`[it un milion de dolari, iar pentru anul \n curs fondatorii se a[teapt` la peste 5 mil. $.
IOANA NI}~

iectului s-a situat la circa 200.000 dolari fonduri proprii ale fondatorilor. „Proiectul
a \nceput ca [i idee prin 2012 [i a plecat de
la o necesitate - aveam nevoie s`
promov`m o companie [i era extrem de
dificil s` ajungem pe

S

tart-up-ul local TPS Engage,
care a dezvoltat o platform`
prin intermediul c`reia orice
business, indiferent de tipul [i
m`rimea acestuia, \[i poate
permite s` \[i afi[eze reclamele pe
panourile stradale sau din centrele
comerciale, se afl` \n prezent \n curs de a
ob]ine o finan]are de tip serie A care va
cre[te substan]ial evaluarea firmei. Startup-ul a lansat comercial platforma \n 2018,
iar \n urm` cu un an a reu[it s` ob]in` o
investi]ie de tip seed de un milion de dolari
de la fondul american Cadron Capital
Partners, TPS Engage fiind evaluat atunci
la circa 12 milioane dolari.
„|n urm`toarele trei luni de zile vom
\nchide o nou` rund` de finan]are de tip
serie A. |n primul rånd este o rund` de
achizi]ie de pia]`, va fi folosit` cu
prec`dere \n SUA - 70%, Europa de Vest
- 20% [i Asia - 10%. Au \nceput s` fie
foarte multe cereri din zona Asia [i
Australia. O parte bun` din finan]are va fi
folosit` \n dezvoltarea birourilor de
programare din Romånia“, a declarat \n

BOGDAN SAVONEA, cofondator [i CEO,
TPS Engage: Principalul nostru scop \n
urm`torii 2-3 ani este s` cre[tem cota de
pia]` pe care o avem pe programmatic
outdoor la nivel global. Dac` \n 2019,
pia]a de programmatic era cam 1% din
outdoor, pentru 2020 se preconiza o
cre[tere masiv`, dar a venit virusul. Anul
acesta cu siguran]` va fi o cre[tere pentru
c` exist` cerere pentru ecrane digitale
\ntr-o manier` mult mai personalizat`.

atr`gånd atunci [i o finan]are pre-seed de
la Techstars. „Platforma este pe pia]`
comercial cam de circa trei ani - un an
\nainte a fost o versiune mai light \n care
aveau acces doar anumi]i clien]i, nu era
public`. Industria de publicitate stradal`

Angaja]ii suedezilor de la Spotify vor
putea lucra de oriunde din lume
Spotify Technology le va permite
angaja]ilor s` lucreze de oriunde, a
declarat compania suedez` de streaming
de muzic`, noteaz` Reuters. Odat` cu
trecerea muncii la sisteme bazate pe
cloud [i la adaptarea oamenilor la \ntålniri
online, birourile au adaptat un stil de
via]` la distan]`, deoarece campaniile de
vaccin`ri s-ar putea prelungi \nc` pentru
lung timp. Mi[carea Spotify este \n pas cu
mai multe companii de tehnologie care
inten]ioneaz` s` p`streze unele dintre
noile moduri de lucru care au ap`rut \n
timpul pandemiei COVID-19.
Salesforce.com [i Twitter au trecut deja la
modele hibride sau permanente de lucru
la distan]`. Compania, care \[i evalueaz`
spa]iile de birouri din \ntreaga lume, a
\nregistrat o cre[tere a num`rului de
abona]i pl`titori \n timpul pandemiei,
atingånd 155 de milioane \n al patrulea
trimestru. Adrian Seceleanu

Aplica]ia zilei
Nume: BandLab – Music
Recording Studio & Social
Network

Platform` soft:
Google Android, Apple iOS

Pre]: gratis
Dezvoltator: BandLab
Func]ionalitate: aplica]ia le permite
utilizatorilor s`-[i creeze sau s` editeze diverse
melodii direct de pe telefonul mobil. Astfel,
utilizatorii pot s` importe sau s` creeze de la zero
piese, de diferite stiluri - dubstep, garaj, hip-hop,
house, rock, rap-, [i s` le publice pentru a putea fi
ascultate de ceilal]i utilizatori care folosesc
aplica]ia. Prin intermediul aplica]iei utilizatorii pot
cunoa[te alte persoane [i pot comunica cu acestea
folosind func]ia de chat din cadrul BandLand. |n
plus, aplica]ia BandLand ofer` utilizatorilor spa]iu
de stocare nelimitat \n Cloud, astfel \ncåt ace[tia
pot \nregistra [i salva cåt de multe piese pot crea.
Alexandra Cep`reanu

TOP 5
CELE MAI VIZITATE
SITE-URI,
11 februarie 2021

9.190.970

vizitatori unici zilnici neduplica]i
Nr. Site

Clien]i unici*

1. digi24.ro

1.112.323
773.926
617.608
604.346
603.467

2. olx.ro
3. capital.ro
4. adevarul.ro
5. playtech.ro

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

Gelu Crasnic, CEO al Deltatel:
|n prezent avem deschise peste 30 de
pozi]ii. Cre[tem competen]ele
\n comercial, dezvoltare aplica]ii soft,
marketing digital [i inginerie telecom

ORA 09:30

TEME DE DISCUȚIE:
* 2021 va aduce modiﬁcări de politici ﬁscale în România?
* Revine ANAF la controalele ﬁscale pre-COVID-19?

* Reușesc instanțele române să reprezinte un factor de echilibru
între autoritățile ﬁscale și contribuabili?
* Cât de mult se aplică principiile și jurisprudența dreptului
european în ﬁscalitatea românească, inclusiv în soluționarea
disputelor ﬁscale?

DETALII ȘI ÎNREGISTRĂRI:

Click

MARIUS
IONESCU,
Partener,
Coordonator,
NNDKP
Consultanță
Fiscală

* Vor ﬁ obligați contribuabilii să justiﬁce accesarea facilităților și
ajutoarelor utilizate în pandemie? Și dacă da, cărei autorități?
Și în baza căror proceduri de control?

\nc` este o industrie dep`[it` la nivel
tehnologic la nivel global, nu doar \n
Romånia. Noi st`m totu[i destul de bine.
Pentru a dezvolta o platform` deschis`
pentru toat` lumea, care s` poat` fi
folosit` de oricine [i de oriunde de pe
planet` este nevoie de mai mult` munc`
decåt pentru a face o platform` de
cump`rat reclam` online“, a precizat
Bogdan Savonea.
Mai multe detalii pe
www.zf.ro/zf-it-generation

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

CIPRIAN
PĂUN,
Partener,
Coordonator,
NNDKP
Cluj-Napoca

MIERCURI, 17 FEBRUARIE 2021

SERGIU GRUI}~, director comercial la TPS Engage:
|n momentul de fa]` lucr`m cu aproximativ 250.000 de ecrane
prezente \n circa 35 de pie]e din lume, Aceste ecrane sunt
de]inute de aproximativ 200 de re]ele diferite. Dac` vorbim
de parteneri, \n plus fa]` de cei care de]in aceste ecrane,
avem parteneriate extinse [i \n zona de date care sunt folosite
atåt pentru \mbun`t`]irea target`rii campaniilor respective pe
panotajul stradal, cåt [i pentru m`surarea eficien]ei acestora.

panouri
publicitare
stradale. Ne-am uitat un pic mai mult la
pia]` [i am zis s` \ncerc`m s`
democratiz`m cumva accesul la panourile
acestea pentru c` este una dintre ultimele
industrii de publicitate \n care conteaz` cåt
de mare e[ti [i cåt de mul]i bani ai ca s`
po]i s` ajungi acolo“, a punctat el.
Dup` o perioad` de proiecte-pilot [i
cadrul ZF IT Generation Bogdan Savo- teste, TPS Engage a lansat \n 2017 prima
nea, cofondator [i CEO TPS Engage. itera]ie a softului, iar \n 2018 platforma a
Investi]ia ini]ial` pentru demararea pro- fost lansat` comercial, start-up-ul

EMIL
BIVOLARU,
Partener,
NNDKP
Soluționarea
Disputelor

Andra Bădală / andra.badala@m.ro / 0740.111.485

O CONFERINȚĂ ZF EVENTS

PUBLICITATE

URMĂREȘTE ZF.RO/TECHDAY

l |n cadrul companiei lucreaz` \n prezent o echip` de 429 de
oameni l Integratorul de sisteme \n industria telecomunica]iilor
are birouri \n Timi[oara [i \n Sofia.
ALEXANDRA CEP~REANU
COMPANIA timi[orean` Deltatel, unul
dintre cei mai mari integratori de sisteme din
industria telecomunica]iilor din Europa de
Sud-Est, cu afaceri de 12,7 milioane de euro \n
2020, caut` s` angajeze 30 de oameni pentru
biroul din Timi[oara.
„Facem noi angaj`ri. |n prezent avem
deschise peste 30 de pozi]ii \n organigram`. |n
principal, cre[tem competen]ele \n comercial,
dezvoltare aplica]ii soft, marketing digital [i
inginerie telecom“, a spus \ntr-un interviu
pentru ZF Gelu Crasnic, CEO al Deltatel.
|n prezent, compania a postat mai multe
anun]uri de angajare pe o platform` de
recrutare online, potrivit c`rora caut` oameni
pentru posturile de senior network
implementation, service analyst, service
engineer transmission, incident manager sau
tehnician telecom.
|n ceea ce prive[te salariile, un inginer de
telecomunica]ii, cu experien]` de doi ani \n
domeniu, poate cå[tiga un salariu net lunar de
aproximativ 3.200 de lei, potrivit unui alt anun]
de angajare publicat \n luna ianuarie a anului
2020 pe o platform` de recrutare.
„Salariile au crescut \n medie \n anul 2020
[i estim`m acela[i trend [i pentru anul 2021“, a
ad`ugat CEO-ul companiei, \ns` nu a oferit
mai multe detalii.
|n cadrul companiei lucreaz` \n prezent o
echip` de circa 429 de persoane, dintre care 23
sunt str`ini, adic` 5,3% din for]a de munc`.
Anul trecut, Deltatel a \nceput diversificarea activit`]ii companiei [i a investit 200.000
de euro \ntr-o nou` linie de business dedicat`
sectorului IoT (Internet of Things) [i smart
solutions, semnånd [i un parteneriat cu firma
interna]ional` Trio Mobil, specializat` \n IoT.
Astfel, Deltatel va oferi solu]ii IoT
sus]inute de inteligen]a artificial`, dezvoltate
de Trio Mobil, pentru sectoare precum:
produc]ie, retail, s`n`tate sau servicii.
„Echipele noastre lucreaz` pentru
parteneri \n \ntreaga Europ`, avånd activit`]i
principale \n Anglia [i Fran]a, iar solu]iile de
IOT le oferim direct [i prin parteneri \n 17 ]`ri
din Europa Central` [i de Sud-Est - \ncepånd
cu Romånia, incluzånd toate ]`rile balcanice,
precum [i Germania, Austria [i Elve]ia.“
Compania a \ncheiat anul 2020 cu afaceri
de aproximativ 12,7 mil. euro, \n sc`dere cu
circa 29% fa]` de anul precedent, cånd
reprezentan]ii Deltatel au raportat o cifr` de
afaceri de 17,9 mil. euro.

„Impactul noului coronavirus a adus \n
principal dificult`]i de c`l`torie \n ]ar` [i \n
Europa, noi avånd \n 2020 aproximativ 30%
din activitate \n afar` ]`rii [i 20% \n alte
localit`]i decåt cea \n care avem sediu.
Interac]iunile cu clien]ii s-au mutat \n
propor]ie de 90% online, fa]` de 30% \nainte
de pandemie“, a explicat Gelu Crasnic.
El a ad`ugat c` \n 2020 Deltatel [i-a
men]inut aproximativ acela[i num`r de clien]i
[i estimeaz` o cre[tere substan]ial` a
num`rului de noi clien]i \n 2021, bazat` pe
diversificarea liniilor de business.
De asemenea, pentru anul 2021, Deltatel
a[teapt` o cre[tere de peste 50% a cifrei de
afaceri, pån` la 20 de milioane de euro.
„Pentru 2021 am prev`zut ca 75% din
activitate s` provin` din activit`]ile noastre
tradi]ionale \n telecomunica]ii [i managed
services [i estim`m ca 25% s` reprezinte

Anul trecut, Deltatel a
\nceput diversificarea
activit`]ii companiei [i a
investit 200.000 de euro
\ntr-o nou` linie de business
dedicat` sectorului IoT
(Internet of Things) [i smart
solutions, semnånd [i un
parteneriat cu firma
interna]ional` Trio Mobil,
specializat` \n IoT.
contribu]ia Internet of Things [i Smart
Solutions. Cre[terea pe 2021 o dorim pe
pie]ele din Europa Central` [i de Sud-Est.“
Planurile reprezentan]ilor pentru anul \n
curs vizeaz` \n continuare diversificarea
obiectului de activitate, digitalizarea, dezvoltarea de aplica]ii soft [i cre[terea ponderii
serviciilor telecom cu valoare adaugat`.
Deltatel de]ine biouri \n Timi[oara [i
Sofia. Compania timi[orean` a lucrat \n cei
peste 15 ani de activitate \n peste 70 de ]`ri,
oferind servicii \n telecomunica]ii pentru
companii precum Nokia, Orange, Thales,
Ericsson, Siemens [i Huawei.

SOLUȚII INOVATOARE
PENTRU
VIITORUL
BUSINESSULUI TĂU
URMĂREȘTE EMISIUNEA DESPRE
TEHNOLOGIE, ÎN FIECARE LUNI,
DE LA ORA 13:00, PE ZF.RO ȘI FACEBOOK
ZIARUL FINANCIAR.
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Pia]a de ]igarete din Romånia, evaluat` la
21 miliarde de lei: circa 80% din pre]ul de vånzare
al unui pachet de ]ig`ri reprezint` accize [i taxe
l Romånii cump`r` \n prezent cele mai scumpe ]ig`ri din Uniunea European` raportat la puterea de cump`rare.
FLORENTINA NI}U

P

ia]a de ]igarete, evaluat` la 21 de
miliarde de lei \n 2019, a ajuns la
2% din PIB, tutunul fiind al
doilea cel mai solid contribuabil
la buget, sus]in cei mai mari
juc`tori din pia]`. Anul trecut, pia]a de
]igarete a \nregistrat o u[oar` cre[tere datorit` major`rii pre]ului ]ig`rilor, iar volumului
pie]ei negre a ]igaretelor a sc`zut \ntre 9,4%
[i 10% din pia]a total`, odat` cu securizarea
grani]elor [i a m`surilor de siguran]` luate
pentru pandemia de COVID-19.
„Dup` o cre[tere a volumelor
comercializate pe pia]a ]igaretelor \n anul
2019, pia]a total` a revenit \n anul 2020 la
nivelul \nregistrat \n anul 2018. Este posibil ca
acest nivel s` se men]in` [i \n anul 2021, dar
este prea devreme pentru a face o previziune
\n acest sens. Cu toate acestea, dac` discut`m
despre valoarea pie]ei ]igaretelor, avånd \n
vedere cre[terile anuale de pre]uri ale acestor
produse, conform estim`rilor noastre, pia]a a
\nregistrat o mic` cre[tere \n 2020, comparativ cu anul 2019”, spune Drago[
Bucurenci, director communications \n cadrul
Philip Morris Romånia.
Gigantul american Philip Morris a avut \n
2019 o cifr` de afaceri de 3,3 miliarde de lei \n
Romånia, potrivit reprezentan]ilor locali, iar
profitul a fost de 354 de milioane de lei. La
nivelul anului 2019, grupul avea 1.094 de
angaja]i. Philip Morris, companie care a ajuns
pe locul doi \n topul produc`torilor, a luat avånt
dup` ce a intrat pe pia]a tutunului \nc`lzit [i a
produselor electronice pentru vapat.

Cine sunt marii juc`tori
de pe pia]a tutunului
BAT, Philip Morris [i JTI sunt cei mai mari
juc`tori de pe pia]a tutunului, estimat` la
21 de miliarde de lei \n 2019. BAT, produc`torul
]igaretelor Kent, are afaceri cumulate de peste
11 miliarde de lei \n 2019 [i de]ine o cot` de
pia]` de peste 50%.
Philip Morris, produc`torul Marlboro, a avut
afaceri de peste 3,3 miliarde de lei \n 2019.
Locul trei \n topul celor mai mai juc`tori este
ocupat de JTI, produc`torul ]igaretelor Camel [i
Winston, care are afaceri de 2,3 miliarde de lei,
dar care a marcat cel mai mare nivel al
profitabilit`]ii din industrie: 543 de milioane de
lei profit \n 2019, o marj` de 23%.

[
[i

OFER~ BURSE ÎN VA
ALOARE DE

115.000 EURO
PENTRU PROGRA
AMUL

EXECUTIVE MBA
BUCHAREST
T

C~T~LIN C|NDEA, head of Corporate
Affairs - Central Europe South Area ·
British American Tobacco

Reprezentan]ii BAT:
n }ig`rile reprezint` unul dintre cele mai taxate
produse din Romånia. Circa 80% din pre]ul de
vånzare al unui pachet de ]ig`ri reprezint` accize
[i taxe. Romånii cump`r` \n prezent cele mai
scumpe ]ig`ri din Uniunea European` raportat la
puterea de cump`rare. Astfel, un romån pl`te[te
de 2 ori mai mult pe un pachet de ]igarete decåt
un irlandez sau un britanic, de 3 ori mai mult
decåt un belgian sau un francez [i de 5 ori mai
mult decåt un austriac sau un german.
n Tutunul a fost \ntotdeauna o surs` extrem de
important` de venituri pentru bugetul de stat.
|n 2021, statul va \ncasa cu circa 1 leu mai
mult pe fiecare pachet de ]ig`ri.
n |n 2021, accizele la ]igarete cresc cu circa 10%
fa]` de nivelul de la 1 ianuarie 2020, cånd statul
percepea o acciz` de 503 lei/1.000 de buc`]i.

GILDA LAZ~R,
director Corporate Affairs &
Communications al JTI Romånia,
Moldova [i Bulgaria:
n Cea mai grav` amenin]are cu care ne-am
confruntat \n plin` pandemie a fost legat` de
cadrul de reglementare. Pe agenda
parlamentului s-a aflat anul trecut cea mai
radical` propunere antitutun, care dac` ar fi
fost adoptat` ar fi subminat o \ntreag`
industrie [i implicit veniturile bugetare.
n Pachetul de ]igarete este cel mai taxat produs
din Romånia, ponderea total` a taxelor fiind
de 75-80%.
n Predictibilitatea fiscal` este esen]ial`. Pentru
noi este mult mai important` adoptarea unui
nou calendar de accizare sustenabil` a
]igaretelor, aplicabil din anul 2022, pentru
urm`torii cinci ani.

Cine sunt gigan]ii de pe o pia]` de 21 mld. lei
Rezultatele financiare ale celor mai mari juc`tori din industria tutunului \n 2019
Grup

CA \n 2019
(mld. lei)

Profit net \n 2019
(mil. lei)

Nr. mediu de angaja]i
\n 2019

British American Tobacco

11,5

129,1

2.600

Philip Morris International

3,33

344

1.094

Japan Tobacco International

2,35

543

1.156

"NOT`: Datele sunt consolidate pentru mai multe entit`]i fiscale: \n cazul BAT, s-au luat \n considerare rezultatele financiare
ale entit`]ilor British American Tobacco Trading, British American Tobacco Investment [i British American Shared Services
Europe; \n cazul Philip Morris International - Philip Morris Trading [i Philip Morris Romania; pentru JTI - J. T. International
(Romania) [i SC J. T. International Manufacturing SURSA: Ministerul de Finan]e, date agregate de ZF

Dragon Star Curier,
companie de livr`ri cu
afaceri de 15 milioane euro:
„Estim`m o cre[tere pentru
anul acesta de circa 15%“
l |n 2020, compania de curierat a investit
circa 1 mil. euro \n capacit`]i de transport
suplimentare, dotarea curierilor cu
instrumente informatice [i re\nnoirea flotei.
MIRUNA DIACONU
REPREZENTAN}II firmei Dragon Star Curier, o
companie de livr`ri care a ajuns \n 2020 la afaceri de
15 milioane euro, estimeaz` o cre[tere pentru anul acesta
de 15-18% atåt \n privin]a pie]ei de curierat, cåt [i \n ceea
ce prive[te businessul Dragon Star.
„Estim`m o cre[tere a pie]ei de curierat cu 15-18%
dac` se men]ine situa]ia actual`. }inta noastr` de cre[tere
este aliniat` cu acest trend. Situa]ia generat` de pandemia
actual` a favorizat cre[terea accelerat` a cererii pe
segmentul comer]ului online. Devine din ce \n ce mai clar
c` \n 2021 comer]ul online va continua s` reprezinte un
punct forte al pie]elor. Consider`m c` acesta reprezint`
viitorul [i \n continuare \ncerc`m s` ne adapt`m rapid“,
spune pentru ZF Florin Vlad, director executiv al Dragon
Star Curier.
|n prezent, compania de curierat are o flot` de peste
420 de autoutilitare [i 60 de comioane, de asemenea, firma
are \n portofoliu peste 2.500 de clien]i din \ntreaga ]ar`.
Pentru anul acesta,
directorul executiv al
companiei spune c` are
de gånd s` mearg` mai
departe cu proiectele de
investi]ii \ncepute \n
2020, dar [i noi linii
strategice precum dezvoltarea unor noi centre
logistice care s` sus]in`
cre[terea estimat` a volumelor de expedi]ii.
„Vrem s` optimiz`m fluxurile opera]ionale avånd ca
scop principal cre[terea calit`]ii serviciului. De asemenea,
avem \n plan diversificarea serviciilor oferite, atåt pentru
alinierea la cerin]ele pie]ei, cåt [i pentru satisfacerea
cerin]elor speciale, personalizare ale clien]ilor no[tri. Vrem
s` actualiz`m [i s` dezvolt`m aplica]ii, inclusiv interfa]area
acestora cu cele ale clien]ilor pentru cre[terea trasabilit`]ii,
transparen]ei [i flexibilit`]ii serviciilor oferite“, precizeaz`
directorul executiv.
Totodat`, anul acesta compania are \n plan cre[terea
for]ei de munc`, iar acest lucru va depinde de cre[terea
volumelor de vånz`ri. Florin Vlad spune c` anul 2020 a
adus un lucru pozitiv \n ceea ce prive[te recrutarea for]ei de
munc` datorit` reconversiei profesionale a unor categorii
defavorizate de pandemie.
„Am investit peste 1 mil. euro \n capacit`]i de transport
suplimentare, dotarea curierilor cu instrumente informatice
performante, re\nnoirea flotei. Realitatea din industria
curieratului a generat, de asemenea, un trend ascendent al
costurilor cu preluarea, manipularea, transportul [i livrarea
trimiterilor, acestea avånd o pondere covår[itoare \n
structura costurilor opera]ionale“, adaug` Florin Vlad.
Pentru compania de curierat, anul 2020 a fost unul plin
de provoc`ri \n special pe fondul fluxului variabil al m`rfii.
Cu toate acestea, compania a reu[it s` devin` mult mai
flexibil` \n ceea ce prive[te rela]ia cu clien]ii.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Compania de curierat
are o flot` de peste
420 de autoutilitare
[i 60 de comioane.
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DRAGO{ BUCURENCI,
director communications
\n cadrul Philip Morris Romånia
n Credem c` produsele din tutun [i cu nicotin`
ar trebui taxate \n func]ie de riscurile la care
acestea \i expun pe consumatori. }igaretele
combustibile, fiind cele mai utilizate produse
[i reprezentånd totodat` cea mai d`un`toare
form` de consum a nicotinei, ar trebui s` fie
impozitate cu cel mai ridicat nivel [i
semnificativ peste produsele inovatoare, care
nu implic` arderea tutunului.
n Codul Fiscal din Romånia prevede un nivel al
accizei totale la ]igarete de 546,21 lei pe
1.000 de buc`]i.
n Dintre sutele de milioane de b`rba]i [i femei
care fumeaz` la nivel mondial, tot mai mul]i
caut` alternative mai pu]in d`un`toare la fumat,
care s` fie totodat` la fel de satisf`c`toare.
Gilda Laz`r, director Corporate Affairs
& Communications al JTI Romånia,
Moldova [i Bulgaria, grup care a intrat pe
pia]a romåneasc` \n 1993 – primul juc`tor
interna]ional din industria tutunului care a
investit \n Romånia, afirm` c` cifra de afaceri
a industriei tutunului \n 2019 se ridic` la
aproape 21 miliarde de lei, \n cre[tere cu
17,3% fa]` de 2018.
„Conform execu]iei bugetare anun]ate pe
anul 2020, veniturile bugetare provenite din
accizele la ]igarete s-au majorat cu 10,9%
an/an. Astfel, \n contextul sc`derii veniturilor
din energie, tutunul a devenit anul trecut cel
mai solid contribuabil la buget”, explic` Gilda
Laz`r.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Cora Urban, un magazin de 100 mp situat
\ntr-un cartier nou, prima mi[care f`cut`
de francezi \n Romånia \n ultimii opt ani
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l Cora, care de]ine 11 hipermarketuri, a deschis un magazin de 100 mp \n
complexul reziden]ial Avangarde City din cadrul Militari Residence, un concept care
\mbin` proximitatea cu online-ul l Alte dou` loca]ii sunt \n negociere, grupul
avånd \n plan s` extind` proiectul pilot \n Bucure[ti [i \n alte ora[e din ]ar`.
ALEXANDRA MATEI
CORA Romånia, parte a grupului
franco-belgian Louis Delhaize, vine dup`
opt ani cu o mi[care nou` pe pia]a din
Romånia, introducånd conceptul Cora
Urban, care \mbin` proximitatea cu
online-ul, oferind consumatorilor acces la
peste 40.000 de produse pe care le pot comanda pe site-ul hipermarketului [i pe
care le pot ridica apoi din magazinul fizic
deschis \n cartierul reziden]ial
Avangarde City din Bucure[ti. Totodat`,
pe lång` produsele comandate, clien]ii au
acces \n magazinul Cora Urban [i la alte
1.000 de produse la raft care pot fi
cump`rate [i f`r` s` se fi efectuat \n
prealabil o comand` online.
Magazinul deschis s`pt`måna
aceasta \n cartierul reziden]ial se \ntinde
pe o suprafa]` de 100 de mp, iar
reprezentan]ii Cora Romånia spun c`

|n urm` cu opt ani, \n 2013, s-a lansat
serviciul de livrare la domiciliu [i serviciul
Cora Drive, acestea fiind ultimele mi[c`ri
majore realizate de Cora Romånia,
parte a grupului Louis Delhaize.
vor s` extind` aceast` re]ea de magazine
\n Bucure[ti [i \n alte ora[e din ]ar`,
avånd deja dou` loca]ii \n negociere.
„Cora Urban este un concept nou pe pia]a

din Romånia, gåndit ca solu]ie pentru consumatorul urban, presat de timp, cåt [i
pentru amatorii de cump`r`turi online.
Este un concept adaptat vremurilor actuale, cånd pandemia transform` obiceiurile
de consum, iar migra]ia spre online [i
tendin]a de scurtare a timpului petrecut \n
magazine sunt evidente. Am ales s`
dezvolt`m proiectul pilot \ntr-un cartier
dens [i nou, deoarece publicul nostru ]int`
se reg`se[te \n astfel de zone din marile
ora[e. Ne referim atåt la reziden]i, cåt [i la
cei care lucreaz` \n cl`dirile de birouri din
zon`”, a spus Pascal Aigle, directorul
proiectului Cora Urban. Reprezentan]ii
re]elei de magazine spun c` ]inta lor
pentru extinderea acestui concept, Cora
Urban, nu sunt doar cartierele
reziden]iale noi, ci [i zonele unde mixul
\ntre reziden]ial [i office genereaz`
cerere pentru acest tip de servicii.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Calificarea de tehnician veterinar \i atrage pe liceeni [i
ajunge la ocupare de 90%, dar calific`ri precum apicultor
sau lucr`tor \n agricultur` ecologic` au 0% rate de ocupare
FLORENTINA NI}U
LIPSA speciali[tilor \n agricultur` este
una dintre problemele cu care se
confrunt` \n prezent agrobusinessul
romånesc. |n ceea ce prive[te
\nv`]`måntul profesional agricol, \n
2020, doar 66,7% din locuri s-au ocupat,
iar unele calific`ri, precum apicultor
sau lucr`tor \n agricultur` ecologic`, au
\nregistrat o rat` de ocupare de 0%.
„|nv`]`måntul profesional [i tehnic
agricol se afl` \n declin de mai mult de
zece ani. |n 2020, doar 57 de licee
tehnologice din Romånia puteau fi
calificate ca fiind preponderent
agricole, în restul \nv`]`måntului profesional [i tehnic
ponderea specializ`rilor
agricole fiind nesemnificativ`”,
spune
Ruxandra Popescu,
director de programe
\n cadrul Centrului
Romån de Politici
Europene (CRPE).
|n \nv`]`måntul liceal
agricol, locurile pentru cali-

ficarea tehnician agromontan s-au
ocupat \n propor]ie de 100%, adic`
toate cele 30 de locuri disponibile la
nivel na]ional. |n schimb, pentru calificarea tehnician veterinar locurile s-au
ocupat \n propor]ie de 90,31%, adic`
569 din 630.
Conform informa]iilor CRPE, pe
baza datelor Centrului Na]ional pentru
Dezvoltarea |nv`]`måntului Profesional [i Tehnic (CNDIPT), \n 2020
doar 4% dintre elevii din \nv`]`måntul

RUXANDRA POPESCU, director de
programe \n cadrul Centrului
Romån de Politici Europene:
Romånia se afl` \n topul
]`rilor europene din punct
de vedere al îmb`tånirii
[i lipsei de educa]ie
agricol` formal` în
råndul fermierilor,
fenomen ce contribuie
decisiv la ecartul
major de productivitate
a muncii în agricultur`
fa]` de media Uniunii
Europene.

profesional erau \nscri[i la o specializare
agricol`, num`rul acestora fiind \n
sc`dere \n ultimii ani.
|n \nv`]`måntul profesional agricol,
de exemplu, \n 2020, s-au ocupat doar
jum`tate dintre locurile disponibile din
clasele de horticultur` sau agricultor
culturi de cåmp [i niciun loc la cele de
apicultur`-sericicultur` [i lucr`tor \n
agricultura ecologic`, domenii de ni[`
care pot genera produse scumpe, cu
\nalt` valoare ad`ugat`, au precizat
reprezentan]ii CRPE.
„Liceele agricole pot fi revitalizate
prin Planul Na]ional Strategic (PNS) [i
Programul Na]ional de Redresare [i
Rezilien]` (PNRR) [i au nevoie clar de
fonduri pentru a investi pe mai multe
paliere: investi]ii în dezvoltarea lor ca
institu]ii [i pentru a ]ine pasul cu tot ceea
ce \nseamn` New Agri, fonduri [i
parteneri pentu practica de specialitate,
organizarea vizitelor de studiu. De
asemenea, pentru a fi cunoscute este
foarte clar pentru noi c` au nevoie de
sprijin pentru a-[i promova oferta educa]ional`”, consider` Ruxandra Popescu.
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro
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