COMUNICAT DE PRESÃ
Campionii în business ai Moldovei sunt recunoscuţi la Iaşi
Nouă antreprenori români din regiunea Moldovei care au avut o dinamică spectaculoasă a afacerilor în
ultimii trei ani au fost astăzi premiați de Ziarul Financiar, care, alături de Enterprise Investors, BCR, PwC şi
Triple Helix, a organizat, pentru al cincilea an consecutiv, evenimentul Campioni în Business – ediția
Moldova.
Antreprenori precum Dorel Boris Simiz (Pandora Prod), Doina Cepalis (Te- Rox Prod), Marius Ștefan
(Autonom Rent a Car), Dragoș și Adrian Păval (Dedeman) sau Vasile Armenean (Betty Ice) au fost răsplătiți
astăzi, în cadrul unui eveniment desfășurat la Iași, pentru modul în care și-au gestionat afacerile în ultimii
trei ani, cei mai dificili pentru economia românească, dar mai ales pentru firmele cu capital autohton.
Potrivit rezultatelor care au stat la baza acordarii premiilor din acest an, „Campionii in business” din
Moldova au reușit să înregistreze creșteri ale cifrelor de afaceri cuprinse între 11% și 92% în ultimul an.
Printre câștigătorii de anul acesta s-au mai aflat companiile Salbac (producție de mezeluri), Fiterman Pharma
(producție de medicamente), Transgor Logistik (soluții de transport și logistică), Proinvest Grup (producție
de componente pentru construcții și industrie) și Autonom Services (servicii de închiriere auto).
Anul acesta, clasamentul Campioni în Business a avut un esantion inițial de peste 4.000 de companii, dintre
care au intrat în analiza finală 200 de companii cu afaceri cumulate de 6,27 miliarde de euro în 2011 și un
număr de peste 75.000 de angajați. Anul trecut, câștigătorii premiului Campioni în Business- regiunea
Moldova au fost companiile Construcții Hidrotehnice Iași, Te-Rox Prod, Salbac, Con Bucovina, Farma Rod și
Geprocon.
Gala finală de premiere "Campioni în business" de anul acesta va avea loc la Bucureşti în data de 14
noiembrie.
CINE SUNT CAMPIONII IN BUSINESS DIN MOLDOVA IN 2012
Categoria companii mari și mijlocii:
Pandora Prod SRL – producție de îmbrăcăminte pentru femei și bărbați
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Cifră de afaceri de 21,8 milioane de euro în 2011, în creștere cu 36 % față de 2010
Compania are două unități de producție, în Focșani și în Tecuci, cu o capacitate de 80.000 de unități pe lună.
Cu 1.000 de angajati, produce îmbrăcăminte pentru branduri de renume, precum Next, Marks&Spencer sau
United Colours of Benetton.
Salbac SA – producție de mezeluri
Cifră de afaceri de 16 milioane de euro în 2011, în creștere cu 9% față de 2010
Parte a grupului de firme Agricola Bacău, Salbac deține o fabrică cu o capacitate de 1.200 tone produse finite
anual. Compania produce preparate din carne de pui sau de porc (inclusiv Salam de Sibiu sau Bănățean și
alte mezeluri crud-uscate).

Te-Rox Prod SRL – producție de centuri și huse pentru scaune auto
Cifră de afaceri de 20 de milioane de euro în 2011, în creștere cu 7% față de 2010
Compania realizează între 12.000 și 16.000 de centuri și huse pentru scaunele auto destinate copiilor.
Colaborează cu firma franceză Team Tex, unul dintre cei mai mari producători și retaileri din Europa de
scaune auto pentru copii. Astfel, produsele de la Pașcani ajung în 52 de țări din cele 57 în care se află firma
franceză.
Categoria premiu special companii mari și mijlocii:
Dedeman SRL – retail de bricolaj
Cifră de afaceri de 475,7 de euro în 2011, în creștere cu 31% față de 2010
Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români, frații Dragoș și Adrian Pavăl, care, începând cu
anul 1992, au dezvoltat lanțul de retail de bricolaj. În prezent, compania a devenit lider național în retailul
materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, operând în prezent o rețea de 30 de magazine.
Betty Ice SRL – producție de înghețată
Cifră de afaceri de 19,2 milioane de euro în 2011, în creștere cu 11% față de 2010
Producătorul de înghețată Betty Ice a fost înființat în 1994, de către omul de afaceri sucevean Vasile
Armenean. Dezvoltarea companiei a condus în timp la mai multe achizitii de utilaje de ultima generație, iar
în 2006 compania a finalizat investițiile în una dintre cele mai moderne fabrici de înghețată din Europa.
Categoria companii mici:
Fiterman Pharma SRL – producție de medicamente
Cifră de afaceri de 9,5 milioane de euro în 2011, în creștere cu 39% față de 2010
Este primul producător de medicamente cu capital integral privat românesc din zona Moldovei, compania
fiind înființată la Iași, în anul 1995. Compania are un portofoliu de aproape 50 de produse în portofoliu și
peste 100 de angajați.
Transgor Logistik SRL – soluții de transport și logistică
Cifră de afaceri de 5,6 milioane de euro în 2011, în creștere cu 41 % față de 2010
Compania oferă soluții personalizate de transport și logistică, cuprinzând atât planificarea și desfășurarea
transporturilor cu mijloace proprii sau subcontractate, cât și manipularea și depozitarea mărfurilor în tranzit.
Proinvest Grup SRL – producție de componente pentru construcții și industrie
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Cifră de afaceri de 17,7 milioane de euro în 2011, în creștere cu 41% față de 2010
Compania este specializată în producerea și furnizarea de componente și sisteme pentru construcții și
industrie, precum și în proiectarea, execuția și montajul halelor metalice.
Categoria premiu special companii mici:
Autonom Services SRL – servicii de închiriere auto
Cifră de afaceri de 5,5 milioane de euro în 2011, în creștere cu 92% față de 2010
A fost fondata de frații Marius și Dan Ștefan în 2005, iar în prezent este liderul local în domeniul serviciilor de
închirieri mașini, avand o rețea de 36 de centre de închirieri în 23 de orașe. Are o flotă de peste 1.400 de
mașini.

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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