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Top 14 - Cele mai importante personaje sau
evenimente ale anului 2017
Cum traieste Romania intre extreme, intre un premier aparut de nicaieri si o
crestere economica incredibila, de la cresterea pretului pus pe mintea ITistilor romani si pana la fenomenul LaPrimulBebe.
Nici nu stii cum sa iei Romania lui 2017.
Cresterea economica record, dar absolut record, - 8,6% in T3 si probabil 7% pe tot anul - se
amesteca cu protestele pentru justitie si revolutia fiscala, care a venit de nicaieri si care este
puternic contestata pentru ca reduce companiilor romanesti spatiul de manevra in privinta cashului, care este aurul actual din business.
Pe fondul acesta intern de lupta, in spate se dezvolta puternice insule in Romania care
penetreaza intreaga lume. Fie ca sunt idei, fie ca sunt solutii, fie ca sunt companii, fie ca sunt
oameni.
Dintr-o Romanie 50% rurala, in care calul este ceva cotidian, ies companii din IT incredibile, ies
la suprafata softisti si ingineri romani de care nu ai auzit niciodata, dar care reusesc si pot sa
spuna ca Romania are industrie, ca Romania are idei, ca Romania lor incepe sa aiba un pret,
pretul mintii lor, care nu mai este de low-cost. Sunt romani care sunt responsabili de anumite
divizii in afara in cadrul unor multinationale ce au cifre de afaceri de trei ori mai mari decat cea
obtinuta de Dacia, care este numarul 1 in Romania ca business.
Care sunt cele 14 personaje sau evenimente care mi-au atras atentia in 2017, fara ca acestea sa
fie in ordinea importantei, poate mai degraba intr-o ordine cronologica, asa cum au aparut ele.
1. Daniel Dines si UiPath – Un inginer roman si o companie de care am auzit prima data la
finalul lui 2016, au reusit sa dezvolte solutii de automatizare a proceselor repetitive, in care “robotii”
software inlocuiesc oamenii.
Daniel Dines, dupa aproape 15 ani la Microsoft, si-a fondat propria companie acum trei ani, intrun apartament din Bucuresti, cu 10 oameni. Acum are peste 150 de oameni si a reusit sa atraga
cea mai mare finantare de pana acum pentru un start-up din Romania, atentie, numai de 3 ani,
de la un fond de investitii din Sillicon Valley, Accel Partner, care a pariat 30 de milioane de dolari
pe ceea ce poate sa faca echipa lui. Accel Partner a fost printre primii investitori in Facebook
acum 12 ani.

Ambitia lui Dines este de a face din UIPATH o companie care sa valoreze peste 1 miliard de
dolari.
in acest moment, compania lui se afla in top 3 mondial pe ceea ce fac ei, respectiv automatizarea
proceselor de lucru. Noi avem nevoie de cei mai buni ingineri pe care i-am gasi in Romania, a
spus Daniel Dines la ZF Live.
Cea mai mare finantare din IT pentru un start-up din Romania: 30 mil. $ de la Accel
Partners. Daniel Dines, CEO al UiPath:Acum
2 ani eram 10 oameni intr-un mic apartament. Acum ne batem cu gigantii din inteligenta
artificiala
2. Achizitia Vector Watch de catre Fitbit– Vector Watch, aparut acum trei ani, dupa ce mai
multi antreprenori romani din IT au pus bani impreuna in incercarea de a scoate un ceas digital,
incercare care le-a reusit. Produsul a aparut pe piatam iar Fitbit, o companie amercana de
gadgeturi, a pus in 2017 un pret pe ea, in jur de 20 de milioane de dolari.
Andrei Pitis, unul dintre fondatori, alaturi de Radu Georgescu, poate nu au castigat in momentul
vanzarii cat ar fi vrut, dar au demonstrat ca o astfel de idee poate fi realizata in Romania si dusa
pana la capat.
Fitbit a cumparat Vector Watch poate mai putin pentru produs, cat pentru echipa din spatele lui,
de care are nevoie. Americanii au facut un centru de dezvoltare la Bucuresti, care s-a asezat intro cladire noua de sticla langa Palatul Victoria, o cladire a anilor ’50, unde timpul parca a ramas in
loc si care reuseste sa-i intoarca in trecut pe toti cei care au birourile acolo.
Tranzactia inceputului de an in IT. Americanii de la Fitbit preiau Vector Watch, cel mai
mare pariu al unor romani pe piata globala de gadgeturi
3. Listarea Digi la Bursa- Timp de doua decenii, Zoltan Teszari, enigmaticul fondator al uneia
dintre cele mai temute companii romanesti, a avut curajul sa-si deschida cifrele printr-o listare la
Bursa. Nimeni nu credea ca RCS/RDS, adica Digi, va face acest pas.
Desi venirea pe piata bursiera nu s-a soldat cu o crestere spectaculoasa a pretului actiunilor ci,
dimpotriva, printr-o scadere putin asteptata de investitorii care au cumparat actiuni in oferta
publica, Digi ramane una dintre putinele companii romanesti care a avut curajul sa iasa in afara si
sa-i cumpere pe altii. Digi a cumparat al doilea operator de cablu din Ungaria cu 140 de milioane
de euro, in conditiile in care niciun alt antreprenor roman nu prea are curajul sa puna 100.000 de
euro si sa treaca granita si sa vada cum este pe pietele altora.
Pachetul de actiuni al lui Zoltan Teszari valoreaza pe bursa cu 244 mil. lei mai putin decat
la momentul listarii
4. Aparitia lui Mihai Tudose ca premier al Romaniei– Desi este parlamentar de doua decenii si
cu doua mandate de ministru la activ, noul premier al Romaniei nu s-a remarcat prin nimic.
Numirea lui de catre presedintele Klaus Iohannis a fost si este o surpriza si pentru cel care
teoretic l-a propus, liderul PSD Liviu Dragnea. Oricum, demiterea lui Sorin Grindeanu de catre
propriul partid printr-o motiune de cenzura va ramane in antologia politicii. Mihai Tudose pare sa
vina dintr-un trecut nici macar al anilor ’90. in loc ca Romania sa se duca inainte cel putin cu liderii

politici de varf, parca se duce inapoi, facandu-i pe traian Basescu si Ion Iliescu sa para in acest
moment cei mai luminati lideri politici ai Romaniei. in conditiile in care alti lideri europeni incearca
sa bata cu pumnul in masa la Bruxelles, actualul premier roman se bate cu propriile declaratii.
Aparitia lui Mihai Tudose arata ca PSD, cel mai mare partid din Romania, nu are figuri europene
in organigrama , ramanand ancorati in ograda proprie.
“Domnul Tudose”. Cum a ajuns PSD sa-l faca pe Klaus Iohannis cel mai mare politician la
ora actuala, iar Liviu Dragnea sa-i tina pardesiul
5. Cristian Chiorescu de la Mach– Cred ca celor mai multi dintre voi acest nume nu le spune
nimic. Totusi, in Romania sunt ingineri care se ocupa cu firmele lor de automatizare a proceselor
de productie si pot sa spuna ca Romania are o industrie destul de performanta, chiar daca este
in cea mai mare parte, a multinationalelor.
Daca va intrebati cine creeaza toate procesele si benzile prin care coletele de la e-Mag sunt
procesate automat, atunci sa va ganditi la acest inginer.
VIDEO ZF Live. Cristian Chiorescu, Mach: Industria romaneasca are un nivel de
automatizare destul de avansat, trend sustinut de multinationale
6. Revolutia fiscala– intai a aparut split TVA, apoi a aparut trecerea contributiilor sociale din
sarcina companiei in sarcina angajatului si in ultimul rand amenintarea cu puscaria pentru
directorii si administratorii de companii care nu platesc contributiile sociale si alte 31 de taxe –
nimeni nu stie unde va duce aceasta revolutie fiscala de la 1 ianuarie si care va fi rezultatul ei.
Oricum mi se pare ca aceasta trecere a contributiilor de la companie pe angajat va simplifica
foarte mult modul in care vor fi cunoscute taxele pe forta de munca din Romania in primul rand
de catre angajatii romani. Poate asa salariatii vor realiza care sunt taxele platite de catre
companie pentru un salariu net de 2.000 de lei si poate se vor intreba, mai mult, ce se intampla
cu banii stransi din taxe si impozite. in acest moment, numai 10% dintre companii cred ca
aceasta trecere a controbutiei va ramane in vigoare. Si acesta este un mare pariu pe care si l-a
asumat PSD, sa guverneze avand pe cap atat protestele patronilor, cat si a sindicatelor.
Revolutia fiscala a PSD: Ordonanta lasa o portita pentru angaja-to-rii care aveau niste
probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor
7. Horia Ciorcila si Omer Tetik, conducatorii Bancii Transilvania– in trei ani de zile, cei doi
bancheri au facut doua achizitii – Volksbank in decembrie 2015 si Bancpost in noimebrie 2017 care ii aduc bancii din Cluj o cota de piata de 16% din piata bancara, ceea ce ii pune in pozitia de
a se lupta pentru locul 1 cu BCR, liderul pietei din 1999, de cand a cumparat partea buna din
Bancporex.
Cand toate grupurile bancare internationale prezente in Romania au facut doi pasi inapoi, Banca
Transilvania si-a luat crucea in spate si a cumparat tot ce a vrut sa cumpere.
Sunt prea multe banci in Romania care se bat pe un business bancabil in scadere. in acest
moment, daca vrei sa ai crestere, trebuie sa cumperi ceva, pentru ca organic este foarte greu sa
mai obtii business. Urmatorii doi ani vor arata daca Banca Transilvania va reusi sa administreze
in profit achizitia Bancpost.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, dupa preluarea Bancpost: Intentionam sa oferim
clientilor acestei banci aflati in litigiu cu creditele in CHF o solutie de rezolvare a situatiei
similara cu cea pe care au acordat-o la Volksbank

8. Crestere economica record– Cred ca nimeni nu credea in cresterea economica de peste 5%
inscrisa in bugetul pe 2017 si in celebrul Plan de guvernare al lui Liviu Dragnea de la PSD. Nu
numai ca aceasta crestere economica este de 5%, ci s-a facut de 8,6% in T3 2017, cea mai mare
crestere economica din Europa. Probabil ca la finalul anului Romania va inchide cu 7%. Toata
lumea arata cu degetul cresterea consumului ca fiind principalul vinovat de aceasta crestere
economica. Daca dai putin la o parte consumul ca principal motor, vei vedea in spate si o
crestere in industrie, de asemenea cea mai mare din Europa, o crestere in agricultura – sa
traiasca toate investitiile facute in echipamente in anii anteriori si in comasarea terenurilor, si nu
in ultimul rand sectorul IT, unde mai toata lumea nu intelege ce produce. Pacat ca investitiile
statului sunt in scadere, iar acest lucru se vede in primul rand in constructii si in scaderea puterii
companiilor romanesti, pe tot lantul.
Dar vorba prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu, aceasta crestere economica nu a
adus si dezvoltarea economica, sustinand ca principalul vinovat este cota unica.
Ce sanse sunt ca economia sa creasca cu peste 5% in 2018, pentru al doilea an
consecutiv?
9. Ioan Iacob, de la Qualitance– impreuna cu Radu Constantinescu, Ioan Iacob, doi olimpici la
matematica, au infiintat in 2008 Qualitance, o firma care incearca sa faca aplicatii software. Acum
un an au realizat pentru o companie americana o aplicatie care sa numere si sa urmareasca
instrumentarul medical din spitalele din Chicago. Si mai mult decat atat, sa urmareasca unde
sunt pacientii.
Desi lucreaza cu multinationalele si le respecta pentru ca de la ele a invatat, Ioan Iacob a pus intro alta perspectiva ajutoarele de stat pe care le primesc multinationalele din IT in Romania: desi
primesc ajutoare de stat, multinationalele nu creaza noi locuri de munca, ci ne iau noua angajatii
gata pregatiti, carora le dau salarii mai mari din banii pe care ii primesc de la statul roman. in
acest fel, cei care pierd sunt antreprenorii romani.
VIDEO ZF Live. Ioan Iacob, Qualitance: Anul acesta ajungem la afaceri de 10 mil. euro, iar
in 2018 vom lansa propriul produs software
10. Investitia Mercedes de la Sebes incepe sa produca bani – Una dintre cele mai puternice
investitii straine din Romania din ultimii ani (ca o statistica, investitiile straine sunt la jumatate fata
de perioada de boom economic, respectiv 3-4 miliarde de euro fata de 8-9 miliarde de euro in
2007-2008) a inceput sa produca, dincolo de motoare, si cifre. La jumatatea anului, cifra de
afaceri a companiei din Sebes Star Transmission era de 3,5 miliarde de lei (760 de milioane de
euro), de 13 ori mai mult decat in S1 2016. Este cel mai mare salt realizat de o companie din
Romania de la Nokia incoace, de la 1 milion de lei in 2013, la 7 miliarde de lei in 2017. Asta ca sa
ne amintim ca Romania a pierdut o investitie Daimler, producatorul masinilor Mercedes in 2007,
de a face aceste masini in Romania. Vorba baronilor locali, ce ne trebuie noua straini la noi in
tara. Lasa ca facem noi agricultura cu calul.

Cel mai mare salt realizat de o companie din Romania de la Nokia incoace. Fabrica de cutii
de viteze Mercedes-Benz din Sebes a sarit de 3,5 mld. lei in S1
11. Venirea Amazon in Bucuresti- in toamna lui 2017 s-a anuntat oficial ca gigantul american
Amazon a inchiriat o cladire de birouri in Pipera, chiar langa iesirea din metrou. Romania este
prea mica pentru ca Amazon sa intre pe retail, dar lansarea unui centru de servicii, exact cum au
si la Iasi, va duce knowledge, va pregati oameni si nu in ultimul rand, va da de lucru la 2.000 de
angajati si nu la salariul minim pe economie. Cine stie, poate Jeff Bezos, cel care conduce
Amazon si care a ajuns cel mai bogat om din lume va veni la Bucuresti in aceasta viata si va mari
operatiunile de aici. Ne place sau nu ne place, avem nevoie de investitii straine, avem nevoie de
knowledge-ul multinationalelor, avem nevoie de organizarea lor, avem nevoie sa intram pe lantul
lor, ca sa poata sa creasca si antreprenorii romani pe langa ei.
Cel mai bogat om din lume, a carui avere tocmai a trecut de pragul de 100 de miliarde de
dolari, se pregateste sa angajeze 1.000 de IT-isti la Bucuresti
12. Calin Dragan, Coca-Cola – Pornit din Romania la inceputul anilor ’90 de la o fabrica CocaCola facuta in Timisoara de catre unul dintre imbuteliatori, Calin Dragan a ajuns doua decenii mai
tarziu sa conduca , undeva in aceasta lume, o divizie a unui imbuteliator Coca-Cola, care are
afaceri de 15 miliarde de dolari, de trei ori mai mult decat are afaceri Dacia, numarul 1 in
Romania.
Ascensiunea lui este remarcabila, avand in vedere ca numarul romanilor care detin astfel de
pozitii poate fi numarat pe degete.
Ascensiune internationala: Calin Dragan a fost promovat presedinte al Coca-Cola in zona
Asia-Pacific, un business de 15 mld. dolari
13. LaPrimulBebe – intr-o mare de economie, LaPrimulBebe, celebrul site pentru mamici creat
de Atena Boca, un consultant imobiliar, a devenit in patru ani un fenomen. Cred ca daca Atena
Boca sau cele aproape 30.000 de membre active si-ar pune in gand sa faca un partid, ar avea
cel mai mare succes. Si totul a pornit de pe Facebook, din dorinta mamelor de a afla si de a
invata ce sa faca si cum sa se descurce cu copiii lor.
Atena Boca, Fondator LaPrimulBebe: Am pornit in urma cu cinci ani de la un grup pe
Facebook cu 10 mamici si am ajuns acum la 40.000 de mame si 17 filiale locale in toata tara
14. Evaluarea BitDefender la peste 600 de milioane de euro– in decembrie 2017, fondul de
investitii Vitruvian Partners a cumparat 30% din BitDefender, producatorul roman de antivirus
fondat de familia Talpes – Florin si Mariuca, evaluand compania romaneasca la peste 600 de
milioane de dolari, dupa cum spune Florin Talpes. Este cea mai mare evaluare pentru o
companie romaneasca din IT, nivel care va stabi un benchmark si pentru alte tranzactii din
aceasta industrie. Dupa aproape trei decenii, familia Talpes vede care este pretul pus pe mintea
lor si a echipei din spate. intotdeauna Florin Talpes a spus ca BitDefender va valora candva un
miliard de dolari.
Tranzactie record in IT-ul romanesc: Vitruvian cumpara 30% din Bitdefender si evalueaza
cel mai puternic brand hi-tech din Romania la mai mult de 600 mil. dolari

Pentru mine, acestea au fost personajele si evenimentele anului 2017, un an care arata cum este
Romania, la extreme. Poate sa aiba cea mai mare crestere economica din Europa, dar poate sa
moara din lipsa de imunoglobina. Mintea si munca celor din cladirile de birouri de sticla produc
zeci, sute de milioane de euro, dar doi pasi mai incolo gratarul sfaraie fara probleme, cu WC-ul in
fundul curtii.
Stam cel mai prost la spalatul de dinti din Europa, dar facem roboti care imbina inteligenta
artificiala cu automatizarea.
Asa intampinam Romania la 100 de ani!
ADRESA: http://crct.ro/ns1T

