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COMUNICAT DE PRESÃ 

 

Peste 30 de antreprenori din toata ţara au fost desemnaţi Campionii în Business ai anului 2012 

Un număr de peste 30 de antreprenori din toate regiunile ţării au fost premiaţi anul acesta în cadrul 

proiectului “Campioni în business” pentru modul în care au reuşit să îşi gestioneze afacerile în ultimii trei 

ani. Ziarul Financiar, alături de fondul de investitii Enterprise Investors, cea mai mare bancă locală - BCR, 

firma de consultanţă fiscală PwC şi Fundaţia Triple Helix au realizat, pentru al cincilea an consecutiv, 

proiectul „Campioni în Business”, menit să încurajeze antreprenoriatul local. 

În cadrul acestui proiect au fost avut loc o serie de evenimente regionale, la Cluj, Iaşi şi Bucureşti, în cadrul 

cărora au fost premiaţi antreprenori roâni din Transilvania, Banat, Moldova, Bucovina şi Muntenia. Ieri 

seară, în cadrul galei de închidere a proiectului, au fost acordate premiile „Campioni în Business Muntenia 

– Bucureşti” şi „Campioni în Business 2012”. 

Astfel, companii precum Biochem (comerţ cu pesticide), Adrem Invest (inginerie industrială şI energetică), 

General M.P.M. Impex (proiectare şi execuţie de instalaţii de gaze naturale pentru utilizatori industriali şi 

casnici), Nicprem Impex (producţia de componente electronice active, componente şi piese pentru aparate 

electrocasnice mari) au fost desemnaţi Campionii în Business din regiunea Muntenia- Bucureşti, reuşind să 

îşi crească afacerile între 10 şi 100% în ultimul an şi să îşi menţină business-urile profitabile în ultimii trei 

ani, cei mai grei pentru economia românească. 

Tot în cadrul Galei Campioni in Business au fost acordate şi premiile speciale naţionale din cadrul 

proiectului. Astfel, fondatorii liderului pieţei de curierat - Adrian Mihai, Neculai Mihai şi Felix Pătrăşcanu- au 

primit premiul special pentru creşterea profitabilă a grupului Fan Courier, care a ajuns la afaceri de 52 de 

milioane de euro anul trecut. De o recunoaştere  deosebită a beneficiat şi Teofil  Mureşan, desemnat 

antreprenorul anului 2012, pentru modul în care a reuţit să îşi extindă businessul de la consultantă în 

domeniul energetic către teleomunicaţii sau alte sectoare conexe, precum new media şi energie 

regenerabilă, ajungând să conducă un business de 100 de milioane de euro- Electrogroup - alături de fraţii 

săi. 

În cadrul Galei Campioni in Business au fost prezentate şi poveştile de afaceri ale antreprenorilor care au 

reuşit să menţină afacerile profitabule pe timp de criză, aceştia fiind: Doina CEPALIS – Te-Rox Prod, 

Antreprenorul anului 2010, Mihai MIRON – Ropharma, Antreprenorul anului 2011 şi Mircea TUDOR – MB-

Telecom, Premiu Special la Gala Campioni în Business din 2011. Invitatul special al serii a fost Joyce 

O’CONNOR, preşedinte Emeritus în cadrul Colegiului Naţional al Irlandei. 
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Lista completă a câştigătorilor“Campioni în Business” 2012 

 

CAMPIONII ÎN BUSINESS AI ROMANIEI – 2012 

 Premiul Special pentru creşterea profitabilă: Grupul Fan Courier (activităţi de curierat) 

 Premiul pentru competitivitate tehnologică la nivel internaţional - integrare de succes în fluxurile de 

producţie ale unor grupuri industriale globale:  MEN Industry Group (producţie piese din mase 

plastice pentru industria auto şi a electrocasnicelor, producţia componentelor metalice pentru 

produse electrice) 

 Premiul Lider de piaţă – eficienţa şi abilitatea de integrare a business-ului: Grupul Transavia 

(producţia, procesarea şi comercializarea cărnii de pui) 

 Premiul pentru diversitatea initiaţivelor antreprenoriale de impact: Mihai Miron (fondatorul 

distribuitorului de medicamente Ropharma) 

 Premiul pentru spiritul de onestitate şi fair-play: Preşedintele Grupului Energobit din Cluj-Napoca 

(echipamente energetice) 

 Antreprenorul anului: Teofil Mureşan (unul dintre fondatorii Electrogrup, cu activităţi în domeniul 

instalaţiilor industriale) 

 

Campioni în Business – MUNTENIA 

 

Categoria companii mari şi mijlocii 

 Biochem – Constanţa (comerţul cu pesticide) 

 Miras International – Buftea (distribuţia de produse metalurgice) 

 Adrem Invest – Bucureşti (inginerie industrială) 

Categoria companii mici 

 General M.P.M. Impex - Bucureşti (servicii de proiectare şi execuţie instalaţii de gaze naturale) 

 Energotech – Bucureşti (sisteme de electroalimentare şi circuite secundare) 

 Nicprem Impex – Bucureşti (producţia de componente electronice active, componente si piese 

pentru aparate electrocasnice mari) 

 Premiul special pentru inovare: MB Telecom – Bucureşti (integrator de sisteme) 

 Premiul special pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei de artă din România: Galeriile Artmark – 

Bucureşti (servicii de expertizare şi evaluare a obiectelor de artă sau studii de specialitate) 

 

Campioni în Business – TRANSILVANIA 

Categoria companii mijlocii şi mari 

 Energobit SRL din Cluj-Napoca (echipamente energetice)  

 Electrogrup (instalaţii electrice) 

 Polisano (distribuitor de medicamente) 
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 Premiul special : Sam Mills din Satu Mare (panificaţie) 

Categoria companii mici 

 IPEC SA din Alba Iulia (producător de articole de menaj din porţelan) 

 Net Brinel (furnizor de soluţii informatice) 

 Arobs Transilvania Software din Cluj (servicii IT)  

 Premiu special: iQuest Technologies (soluţii software) 

 Premiu special: Electroglobal (distribuitor de materiale şi echipamente electrice) 

 

Campioni în Business – MOLDOVA 

Companii mari şi mijlocii: 

 Pandora Prod (producţie de îmbrăcăminte) 

 Salbac (producţie de mezeluri) 

 Te-Rox Prod (producţie de centuri şi huse pentru scaune auto) 

 Premiu special: Dedeman ( retail de bricolaj) 

 Premiu special: Betty Ice (producţie de îngheţată) 

Companii mici: 

 Fiterman Pharma (producţie de medicamente) 

 Transgor Logistik (soluţii de transport şi logistică) 

 Proinvest Grup (producţie de componente pentru construcţii şi industrie) 

 Premiu special: Autonom Services (servicii de închiriere auto) 

 

Despre Parteneri 

 

ZIARUL FINANCIAR este brand-ul de referinţă al pieţei de business, pe piaţa  românească. ZF îşi 

revendică poziţia de cel mai puternic ziar de business din România prin credibilitate, prospeţime şi 

exclusivitate a informaţiilor, adecvare pe target, tratare în adâncime a temelor de business. ZIARUL 

FINANCIAR oferă cititorilor semnificaţia evenimentelor recente şi anticipează evoluţiile din afaceri şi 

economie, prin ştiri, analize şi articole de opinie. Lider al presei de business din România, ZF se 

caracterizează prin profesionalism, rigurozitate, seriozitate, credibilitate şi 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 investiţii cu venituri totale de 1,7 miliarde de euro. În România, fondul a investit în jur de 200 milioane 

de euro. Investiţiile din România sunt: Macon Deva, Siveco România, Profi Rom Food şi Smartree.  
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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.   

 

Asociaţia Triple Helix este o organizaţie non-guvernamentală care îşi propune să contribuie la dezvoltarea 

României prin întărirea şi accelerarea a trei elice fundamentale: antreprenoriat, educaţie şi leadership. 

Activitatea Triple Helix se împarte în proiecte pe care le dezvoltă integral şi proiecte pe care le concepe şi le 

lansează pentru a fi încredinţate spre implementare altor organizaţii. Printre proiectele de succes lansate de 

Triple Helix se numără Aspire Academy, un program educaţional cu profesori de la Universitatea Harvard 

dedicat tinerilor români cu potenţial deosebit în domeniul leadership-ului şi 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. 

Parteneri 

 

 

 

Partener media: 
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