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COMUNICAT DE PRESÃ 

 
Campionii în business ai Transilvaniei şi Banatului au fost recunoscuţi şi premiaţi la 

Cluj-Napoca 
 

Ziarul Financiar, alături de Enterprise Investors, BCR, PwC şi Triple Helix, a organizat, pentru al cincilea an 
consecutiv, evenimentul „Campioni în Business” în data de 18 octombrie 2012, la Hotel Opera Plaza din 
Cluj-Napoca, sala Cristal, începând cu ora 9.00. 
 
Susținătorii proiectului „Campioni în Business” continuă astfel să creeze o mişcare de schimbare a 
mentalităţii românilor în privinţa antreprenorilor locali. 
 
În contextul economic actual, când România nu mai prezintă aceeași atractivitate pentru investitorii străini, 
antreprenorii sunt, mai mult ca oricând, motorul de dezvoltare al economiei românești. Comunitatea lor are 
nevoie de o voce puternică, iar „Campioni în Business” este platforma ideală în acest sens. Anul trecut, 
clasamentul „Campioni în Business” a numărat 3.500 de companii care au întrunit criteriile de eligibilitate, 
având, cumulat, o cifră de afaceri de peste 90 de miliarde de euro și peste 950.000 de angajați. În cadrul 
unor evenimente dedicate, liderii acestor companii și-au manifestat preocuparea în legătură cu sprijinul 
limitat din partea statului pentru IMM-uri și referitor la sistemul fiscal. 
 
Proiectul „Campioni în Business” este un „bravo” și un „mulțumesc” pentru antreprenorii români care, 
crescând companii de succes, pun în mișcare economia și dezvoltă întreaga Românie. Ne-am propus să 
descoperim antreprenorii din spatele celor mai dinamice companii din România, cei care au reușit să 
dezvolte companii puternice, să creeze locuri de muncă şi care contribuie responsabil la bugetul de stat. Îi 
vom aduce în prim-plan și îi vom sărbători pe antreprenorii ale caror companii au crescut chiar în timp de 
criză, adevarați performeri care şi-au câştigat titlul de Campioni în Business din zona Transilvania şi Banat. 
 
Creșterea afacerilor pe timp de criză a fost principala temă analizată de jucători importanţi ai business-ului 
românesc. 
 
Redactorul şef al Ziarul Financiar, Sorin Pâslaru, a susţinut introducerea în tema principală şi a moderat 
prima sesiune a evenimentului. 
  
Pe lângă tema principală, prima sesiune a avut ca subiect găsirea variantelor de finanţare a antreprenorilor, 
lectori fiind Cristian Nacu - Partener, Enterprise Investors; Emilian Croitoru - Director Reţea Corporate, 
Banca Comercială Română;  Mircea Bozga - Partener, Servicii de audit PwC Romania. A doua temă  a vizat 
modalităţile de alimentare a motorului economiei: drumul de la imaginaţie la impact şi va fi susţinută de 
Irina Anghel-Enescu - Preşedinte Triple Helix. Cea de-a treia temă a vizat oportunităţile şi provocările 
antreprenorului român şi a fost analizată de Voicu Oprean - Director General, AROBS Transilvania Software; 
Marcel Borodi - Director General, Brinel; Peter Pal - Vicepreşedinte, EnergoBit şi Mircea Barna  - Fondator, 
Ancada. 
 
Companii premiate pentru programul Campioni în Business Transilvania şi Banat 2012: 
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Categoria companii mari și mijlocii:  
 
Energobit SRL 
CA(cifra de afaceri) de 91,3 milioane de euro în 2011, în creștere cu 91% față de 2010  
 
Despre companie: O idee devenită un business de succes și inovator, înființată în anul 1990, astăzi un grup 
de firme cu o cifră de afaceri de aproape 100 milioane de euro și unul dintre liderii autohtoni în domeniul 
electro-energetic, oferă soluții complete în electricitate: audit energetic, consultanță în programe de 
eficiență energetică și energii regenerabile, proiectare și servicii de inginerie specializate, antreprenoriat 
pentru instalații electrice complexe, producție de echipamente de medie și joasa tensiune, aparate de 
iluminat, operare instalații energetice. 
 
Electrogrup SA, CA(cifra de afaceri) de 31,4 milioane de euro în 2011, în creștere cu 41% față de 2010 
 
Despre companie: Fondată în 1997, demarează primele lucrări: instalații electrice de joasă tensiune. Astăzi, 
Electrogrup derulează, la nivel național, proiecte complexe de infrastructură energetică și de 
telecomunicații, prin punctele de prezență din Cluj-Napoca, București, Timișoara, Iași și Brașov. În 2009, 
compania își extinde portofoliul de servicii în direcția energiilor regenerabile. În 2010, Electrogrup accesează 
domeniul energiilor eoliene. 
 
Polisano SRL, CA(cifra de afaceri) de 293,9 milioane de euro în 2011, în creștere 20% cu față de 2010 
 
Despre companie: Prima clinică deschisă în 1993 la Sibiu; de atunci, se dezvoltă accelerat, extinzând 
permanent atât gama de activități derulate cât și locațiile unde operează. Gama de activități include un lanț 
de policlinici, primul spital privat din țară, numeroase centre de dializa, centru de fertilizare in vitro, rețea de 
farmacii, distribuție de produse farmaceutice și, în viitorul apropiat, producție de medicamente.  
 
Categoria premiu special companii mari și mijlocii: 
 
Sam Mills SRL, CA(cifra de afaceri) de 47,6 milioane de euro în 2011, în creștere cu 47% față de 2010 
 
Despre companie: Fondată în 1994, la Satu Mare, avea să devină în cațiva ani lider al pieței de morărit 
porumb din România. Astfel, în prezent, capacitatea de măcinare porumb a ajuns la 500 tone/zi, iar la grâu 
200 tone/zi. Strategia de extindere în zona Europei de Est a permis companiei să-și întărească poziția de 
lider și să-și crească constant cifra de afaceri. 
 
Categoria companii mici:  
 
Ipec SA, CA(cifra de afaceri) de 14,7 milioane de euro în 2011, în creștere cu 35% față de 2010 
 
Despre companie: Fondata in 1994. Domeniu de activitate: producător de produse menaj şi porţelan 
hotelier.  
 
Net Brinel SA, CA(cifra de afaceri) de 13,1 milioane de euro în 2011,  în creștere cu 41% față de 2010 
 
Despre companie: Fondată în 1991, cu 5 angajați, activitatea principală fiind service-ul de calculatoare;  
Astăzi, leader-ul providerilor de soluții informatice din afara capitalei, prin integrarea de software, hardware 
și comunicații și oferirea unui pachet complet de servicii. Partener strategic pentru companii de IT&C de vârf 
la nivel mondial, fapt ce asigură dezvoltarea unei oferte complete de produse și servicii competitive, bazate 
pe cele mai înalte competențe și tehnologii, având o echipa puternică, o organizație cu o cultură puternică, 
bazată pe incredere. 
 
Arobs Transilvania Software SRL, CA(cifra de afaceri) de 7,9 milioane de euro în 2011, în creștere cu 13% 
față de 2010 
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Despre companie: Înființată în 1998 de un grup de programatori tineri și entuziaști deciși să-și valorifice 
experiența dobandită pe parcursul colaborării lor cu firme din Europa de Vest sau Statele Unite, viziunea lor 
a devenit în scurt timp realitate, după cum o atestă creșterea continuă a firmei, care numară acum peste 
200 de angajați. Dezvoltă soluții în urmatoarele domenii: automatizarea forței de vânzări, aplicații pentru 
agenții de turism și localizarea parcurilor auto. Servicii: externalizare, QA & Testing, promovare WEB, 
consultanță, support. 
 
Categoria premiu special companii mici:  
 
iQwest Technologies SRL, CA(cifra de afaceri) de 11,7 milioane de euro în 2011, , în creștere cu 33% față de 
2010 
 
Despre companie: Oferă servicii și soluții IT în domenii precum: retail, logistică, transport, servicii financiare, 
media, telecom; desfășoară campanii inedite de CSR; are parteneriate cu Microsoft, Oracle, Nintex, Magento 
Commerce și universități din Cluj-Napoca și Brașov. Valorile companiei sunt: excelență, dedicare, onestitate, 
respect, curaj, muncă în echipă. 
 
Electroglobal SRL, CA(cifra de afaceri) de 10,9 milioane de euro în 2011 
 
Despre companie: Înființată în anul 2004, cu sediul central în Cluj Napoca, având puncte de lucru în 
București, Bacău și Timișoara; certificată ISO 9001:2008, distribuie materiale și echipamente electrice ale 
unor importanți producători de renume european și mondial (ABB, Siemens, etc.) 
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Despre Parteneri 
 
ZIARUL FINANCIAR este brand-ul de referinţă al pieței de business, pe piața  românească. ZF își revendică poziția de cel mai puternic 
ziar de business din România prin credibilitate, prospețime și exclusivitate a informațiilor, adecvare pe target, tratare în adâncime a 
temelor de business. ZIARUL FINANCIAR oferă cititorilor semnificația evenimentelor recente și anticipează evoluțiile din afaceri și 
economie, prin știri, analize și articole de opinie. Lider al presei de business din România, ZF se caracterizează prin profesionalism, 
rigurozitate, seriozitate, credibilitate și echidistantă. 
 
Enterprise Investors este cea mai veche şi una dintre cele mai mari firme care administrează fonduri de private equity şi venture 
capital din Europa Centrală şi de Est, cu activitate din 1990. Firma administrează opt fonduri de private equity şi venture capital ce 
totalizează 2 miliarde de euro. Până în prezent, aceste fonduri au investit 1,5 miliarde de euro în aproape 130 de companii din 
diverse sectoare şi au vândut peste 90 de investiții cu venituri totale de 1,7 miliarde de euro. În România, fondul a investit în jur de 
200 milioane de euro. Investițiile din România sunt: Macon Deva, Siveco România, Profi Rom Food și Smartree.  
 
Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operaţiunile 
de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa 
leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de locuinţe şi a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR este 
banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste 16 miliarde de euro), banca Nr.1 după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe 
segmentele de economisire şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienţilor 
şi după numărul celor pentru care BCR este principala instituţie cu care fac banking.   
 
Asociația Triple Helix este o organizație non-guvernamentală care își propune să contribuie la dezvoltarea României prin întărirea și 
accelerarea a trei elice fundamentale: antreprenoriat, educație și leadership. Activitatea Triple Helix se împarte în proiecte pe care le 
dezvoltă integral și proiecte pe care le concepe și le lansează pentru a fi încredințate spre implementare altor organizații. Printre 
proiectele de succes lansate de Triple Helix se numără Aspire Academy, un program educațional cu profesori de la Universitatea 
Harvard dedicat tinerilor români cu potențial deosebit în domeniul leadership-ului și antreprenoriatului. Modelul celor trei elice a 
fost articulat de Irina Anghel-Enescu, fondatoarea Triple Helix, pe parcursul anului pe care l-a petrecut la Universitatea Harvard. 
 
PwC România 
Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea adăugată de care au nevoie. PwC este o reţea de firme 
prezentă în 158 de ţări cu aproape 180.000 de specialişti dedicaţi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi 
consultanţă pentru afaceri. PwC se referă la reţeaua de firme PwC şi/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o 
entitate juridică separată. Mai multe informaţii despre PwC România pot fi accesate pe site-ul www.pwc.com/ro. 
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