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Italienii de la Custom 
vor s` atace pia]a local`
de echipamente fiscale

IOANA NI}~

GRUPUL italian Custom, specializat \n dezvoltarea de
echipamente [i software pentru automatizarea punctelor de
vånzare, care produce peste o treime din echipamentele sale
\ntr-o fabric` deschis` \n 2006 \n jude]ul Cara[-Severin, are \n
plan s` extind` capacitatea de produc]ie [i s` intre direct pe
pia]a local` cu \ntreg portofoliul de produse. 

Grupul italian va demara investi]ia - care prevede [i
deschiderea unui birou la Bucure[ti - odat` cu intrarea \n
vigoare a legii care prevede obligativitatea utiliz`rii de c`tre
comercian]i a unor case de marcat cu jurnal electronic care vor
fi [i conectate la sistemul IT al ANAF.

„Avem deja f`cut planul de extindere \n Romånia, \ns`
vom demara cånd vor fi introduse casele de marcat cu jurnal
electronic“, a declarat pentru ZF Alessandro Pedrazzi,
directorul diviziei POS din cadrul Custom. „Vom investi \n
producerea unor produse dedicate pie]ei locale“, a punctat el.
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ZF 10 ani de la aderarea la UE

Stocul investi]iilor str`ine aproape
c` s-a dublat \n ultimul deceniu

ADELINA MIHAI

SOLDUL investi]iilor str`ine din
Romånia a crescut de 1,8 ori \n ultimii
zece ani, valoarea total` a acestora
ajungånd de la 34,5 mld. euro \n 2006
la 64,4 mld. de euro \n 2015, arat`
datele B`ncii Na]ionale.

Cele mai multe investi]ii str`ine
noi din ultimul deceniu au venit \n Ro -
må nia \n perioada 2006- 2008, \n pe -
rioada de boom economic, cånd va -
loa  rea anual` a investi]iilor str`ine di -
rec te varia \ntre 7 [i peste 9 mld. eu ro.
Totu[i, \n anii de criz`, in ves ti ]iile
str`ine s-au pr`bu[it la 2 – 3 mld. euro
pe an, nivel la care s-au men]inut chiar
[i dup` ce economia a revenit pe
cre[tere. Va mai ajunge Romånia la

nivelul de investi]ii str`ine din perioa -
da de boom economic?

„Probabil c` da, \n m`sura \n care
Europa \[i revine. Pån` una-alta, toat`
economia european` este mai degra -
b` stag nan t`. Aceste cre[teri econo -
mi ce de 1- 2% cu care se laud` sta tele
europene \n ultima vreme nu sunt, evi -
dent, foarte sti mu lative pentru inves ti -
tori. De aceea, nu cred c` investi]iile \[i
vor reveni semnificativ pe termen prea
scurt, adic` \n ur m` torii 2- 3 ani, ci va
fi un proces lent [i \ndelun gat“, a expli -
cat economistul Aurelian Dochia. |n
2015, nivelul investi]iilor str` ine
directe a ajuns la 3,46 mld. euro, fluxul
acestora fiind cu un miliard de euro
peste nivelul din anul anterior.
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„Ne ocup`m de norme \n loc s`
facem business, s` mergem la clien]i“

Conferin]a de asigur`ri. Ce spun brokerii [i asigur`torii:

ANELIS BACIU

Schimb`rile legislative tot mai frec -
ven te [i tot mai \ndep`rtate de mo -
delul unui cadru competitiv ca \n
Vest nu fac altceva decåt s` pun`
frå n` dezvolt`rii pie]ei locale de

asi gu r`ri, \n condi]iile \n care atåt asigur`torii,
cåt [i brokerii sunt mai preocupa]i acum s`
dez lege i]ele legislative decåt s`-[i salte busi -
nes surile, aceasta a fost una dintre concluziile
con ferin]ei „Industria Asigur`rilor, la un nou
start“, organizat` ieri de Ziarul Financiar \m-
preun` cu Generali, Metropolitan Life, Grou -
pama, Certasig, Microsoft [i La Fåntåna. 

Pla fo narea prin lege a tarifelor pentru
poli  ]e le au to obligatorii (RCA), care asigur`
venituri de circa 3 miliarde de lei anual, este la
momentul actual cel mai fiebinte punct de pe

agenda tuturor juc`torilor din industria de
asigur`ri.

„|n ultima perioad` ne-am pus businessurile
\n cui [i am fost nevoi]i s` ne ocup`m de dez -
baterea efectelor plafon`rii tarifelor, de g` sirea
de solu]ii pentru combaterea acestora [i de mo -

dalit`]i de implementare a lor. Am face asi gu -
r`ri facultative dac` am avea timp, dar \n ul ti  ma
perioad` schimb`rile RCA ne-au ocupat tot
timpul“, a declarat Bogdan An driescu, pre [e -
 dintele asocia]iei brokerilor locali - UNSICAR. 

Continuare \n pagina 6

|n loc s` se ocupe de dezvoltarea asigur`rilor facultative, brokerii [i asigur`torii
reclam` faptul c` sunt nevoi]i s` negocieze zecile de norme legislative ale sectorului.

M`rcile private de ciocolat`
au ajuns pe primul loc
\ntr-o pia]` de 1,4 mld. lei

M~D~LINA PANAETE

M~RCILE private ale marilor re]ele de magazine s-au
situat \n primul semestru pe primul loc \n topul vånz`rilor
de ciocolat`, dep`[ind \mpreun` branduri consacrate
precum Milka, Poiana sau Africana, arat` o analiz` a ZF pe
baza datelor companiei de cercetare de pia]` Vektor
Marktforschung.

Una din cele zece tablete de cioco la t` consumate de un
romån \n medie \n primul semestru a fost marc` „no-name“,
potrivit estim`rilor ZF. 

M`rcile private ale unor re]ele de maga zi ne precum
Carrefour, Kaufland sau Mega Image au cucerit astfel pri -
mul loc pe \nc` o pia]`, dup` ce [i-au asi gurat aceast` po -
zi]ie \n alte industrii precum s`pun sau ulei,
conform celor mai re cente date din
pia]`. |ns`, \n da tele Vektor
Markt for schung ca private
label sunt luate toate m`r cile
pri vate, ast fel c` separat pro -
du sele marilor maga zi ne au o
cot` de pia  ]` mai mic`. 

Pia]a ciocolatei, evaluat`
la 1,4 mi liar de de lei anual,
este domi na t` de importuri,
avånd \n ve dere c` cele mai
våndute bran duri precum
Milka sau Poiana nu sunt rea -
lizate pe plan local, conform
datelor ZF. 

Romånia se afl` pe ultimele locuri \n Europa \n ceea ce
pri ve[te consumul de ciocolat`, dar trendul consumului este
ascendent.
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Cånd Bill Gates intr` la bursa
de la Bucure[ti se las` cu
de]ineri de 71 mil. lei

LIVIU POPESCU

FUNDA}IA Bill&Melinda Gates, o organiza]ie caritabil`
dedicat` s`n`t`]ii [i educa]iei \nfiin]at` de fondatorul
Microsoft [i de so]ia acestuia \n anul 2000, este ac]ionar la
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai lichizi
emiten]i de la Bucure[ti.

Funda]ia, care are active de 40 de miliarde de dolari,
adic` cea mai mare la nivel mondial, avea \n 2015 de]ineri
la Fondul Proprietatea \n valoare de 17,7 milioane dolari
(71 mil. lei) prin 1,7 milioane de certificate de depozit
(GDR-uri), potrivit datelor din raportul anual pe 2015
publicat recent. 

Spre compara]ie, \n 2014 funda]ia \ntemeiat` de cel mai
bogat om din lume avea 66 milioane de ac]iuni la FP \n
valoare de 16 mil. dolari, adic` 0,6% din capitalul fondului,
potrivit datelor Bloomberg. Acest lucru \nseamn` c` dup`
ce Fondul Proprietatea s-a listat la Londra \n aprilie 2015,
Bill Gates [i-a transformat cele 66 de milioane de ac]iuni FP
\n 1,7 milioane GDR-uri.
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B`ncile [i-au redus
expunerea cu 
2,4 mld. euro \n nou`
luni, la 12,2 mld. euro

CLAUDIA MEDREGA

DATORIA extern` a b`ncilor - care include liniile de
finan]are acordate de ac]ionarii str`ini filialelor locale pe
termen scurt [i lung - a continuat tendin]a descendent` \n
primele nou` luni din 2016, reducåndu-se cu 2,36 mld. euro
fa]` de sfår[itul anului trecut, pån` la 12,2 mld. euro.

Sc`derea comparativ cu nivelul din septembrie 2015 a
fost de 2,2 mld. euro.

Ajustarea datoriei externe a b`ncilor a fost determinat`
\n principal de reducerea expunerii b`ncilor pe termen lung
dup` ce \n anii de criz` finan]`rile pe termen scurt au fost
mai afectate de procesul de dezintermediere.

Romånia a sc`pat \n ultimii ani de pericolul unor
retrageri dezordonate ale finan]`rilor bancare, \ns` tendin]a
de reducere a expunerilor este evident`, iar procentul
ajust`rii a devenit consistent.

Fa]` de vårful de aproape 25 mld. euro atins de datoria
extern` a b`ncilor \n decembrie 2008, sc`derea este de 51%. 

Stocul de datorie pe termen lung, care se stabilizase \n
jurul a 15-16 mld. euro \n 2009-2012 [i apoi a intrat pe un
trend descendent, s-a diminuat \n primele nou` luni din
acest an cu 1,4 mld. euro dup` ce pe parcursul anului trecut
a sc`zut cu \nc` 2,7 mld. euro.

La sfår[itul lunii septembrie, datoria extern` pe termen
lung a b`ncilor a coboråt la 8,3 mld. euro dup` ce la sfår[itul
anului trecut ajunsese la 10,3 mld. euro.

|n cazul datoriei externe pe termen scurt a b`ncilor,
sc`derea din primele nou` luni ale anului a fost de 974 mil.
euro comparativ cu nivelul de la finele anului trecut, pån` la
3,9 mld. euro. 

Datoriile pe termen scurt pot fi rostogolite \n interiorul
aceluia[i grup.
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Revista Business MAGAZIN apare \n re]eaua Inmedio [i Relay  \n fiecare LUNI [i cost` 10 lei

POVESTEA
BRANDURILOR
ROMÅNE{TI DIN VIN
Domeniul vinurilor are o \ndelungat` tradi]ie, dar
sunt [i afaceri noi care \nfloresc, cu investitori
romåni [i str`ini Citi]i \n Business MAGAZIN.

TOP 10 CELE MAI VALOROASE
COMPANII DIN ROMÅNIA, 
LA ZECE ANI DE LA INTRAREA
|N UNIUNEA EUROPEAN~
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ZF ANTREPRENORII ROMÅNIEI

MINULESCU, MACROMEX:
ESTE NEVOIE DE
REINVENTARE PERMANENT~
\N BUSINESS Pagina 10

PUBLICITATE

ZF Pe scurt

n         Cum le convingi [i cåt sunt de dispuse companiile s` investeasc`
\n comunicare? O discu]ie cu MONICA JITARIUC [i OANA BULEXA
de M S L Group The Practice.

n         Ce a \nsemnat pentru romånii din ]ar` intrarea \n UE [i ce a
\nsemnat pentru cei care au plecat \n afar`? O discu]ie cu
editorii ZF.

Moderator: Cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF

La conferin]a „Industria Asigur`rilor, la un nou start“ au participat 150 de profesioni[ti din asigur`ri

Pia]a
ciocolatei
este dominat  ̀de
importuri, avånd \n
vedere c  ̀cele mai
våndute branduri precum
Milka sau Poiana nu sunt
realizate pe plan local

EVENIMENT
n Cum pierde Ministerul Economiei banii
pe care nu i-a cheltuit pentru programele
destinate IMM-urilor. Pagina 2

n Dup` Brexit [i Donald Trump,
preg`ti]i-v` pentru revenirea crizei \n
zona euro. Pagina 2

BURSE – FONDURI MUTUALE

n Intercapital despre Zentiva: Dac`
ac]iunile sparg 2 lei, pot ajunge la
maximul istoric de 2,26 lei. Pagina 4

n Romgaz Media[ semneaz` dou`
contracte de 156 mil. lei cu Transgaz.
Pagina 4

B~NCI – ASIGUR~RI

n Volumul primelor brute subscrise de
CertAsig a ajuns la 9,8 mil.euro la nou`
luni. Pagina 5

COMPANII
n C`lburean are \n plan s` construiasc`
un nou hotel \n Media[, o investi]ie de 3-
4 mil. euro. Pagina 8

n Romånii care petrec de Revelion \n
destina]ii exotice au scos din buzunar mii
de euro. Pagina 8

n Germanii de la Leoni caut` 300 de
oameni pentru fabricile de cablaje auto
din Bistri]a [i Pite[ti. Pagina 10

n Fiecare b`rbat romån cheltuie doar 9
euro pe an pe produse de \ngrijire,
echivalentul unui gel de ras. Pagina 10

BUSINESS HI-TECH

n Ce a declarat Liudmila Climoc, CEO
al Orange Romånia la ZF Digital ’16:
Serviciile de internet vor r`måne motorul
pie]ei de telecom [i \n 2017. 
Pagina 12
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IOANA NI}~

C
ustom Production Europe
SRL, subsidiara local` a gru -
pului italian Custom, specia li -
zat \n dezvoltarea de echipa -
mente [i software pentru auto -

ma tizarea punctelor de vånzare, a \nregistrat
\n anul fiscal 2015-2016, \ncheiat la 30 sep -
tembrie, afaceri de 6,3 milioane de euro, de
aproape trei ori mai mari decåt \n anul an -
terior. Compania administreaz` activi tatea
fabricii de la Glimboca (din jude]ul Cara[-
Severin), deschis` \n urm` cu 10 ani de
grupul italian, unde este realizat` aproape
30% din \ntreaga produc]ie a grupului.

„|n ultimii trei ani ne-am dublat \n
fiecare an cifra de afaceri, iar \n anul fiscal
2015-2016 aproape c` ne-am triplat veni -
turile (anul fiscal \n Italia se \ncheie la 
30 sep tembrie - n.red.). Dac` anul trecut am
avut 2,5 milioane de euro, anul acesta am
\ncheiat cu 6,3 milioane de de euro“, a
declarat pentru ZF Marius Ursulescu,
directorul general al Custom Europe
Production SRL.

„|n Romånia producem pentru toate
diviziile grupului Custom - POS, ticketing,
avia]ie \ns` cele mai multe echipamente sunt
pentru divizia POS“, a men]ionat Ursulescu.
Custom produce \n total 600.000 de
echipamente pe an, grupul italian mai avånd
linii de produc]ie [i \n China (care este [i cea
mai mare), India [i Brazilia.

„|n China sunt produse de mas`, pe
cånd \n Romånia sunt produse de \nalt`
tehnologie. |n momentul de fa]` \n Romånia
se produce tot ceea ce \nseamn` echipa -
mente fiscale pentru Europa - imprimante
fis cale“, a punctat el. |n prezent, \n fabrica
de la Ghlimboca se produc 130.000 de
unit`]i pe an.

Grupul italian are \n plan s` extind` \n
viitor capacitatea de produc]ie a fabricii [i s`
intre totodat` [i pe plan local pe pia]a de
imprimante fiscale \n momentul \n care se va
da startul pentru introducerea caselor de
marcat cu jurnal electronic [i conectarea
acestora cu ANAF.

„A[tept`m noile reglement`ri legate de
normele de aplicare a legii pentru casele de
marcat fiscale pentru a ne putea pune \n

aplicare planul de business de a intra pe
pia]a din Romånia“, a subliniat Ursulescu.
|n prezent, Custom vinde pe plan local doar
o mic` parte din produsele POS [i cele
pentru ticketing [i avia]ie.

„Odat` cu noua legisla]ie, o s` intr`m cu
toate produsele pe pia]a local`. Vrem s`
ajungem la o cot` de pia]` de 10% \n decurs
de doi ani“, a precizat el, ad`ugånd c`
tehnologia folosit` pentru produsele

dezvoltate pentru pia]a european` este sub
cea folosit` \n prezent de casele de marcat
utilizate \n Romånia.

Mai multe detalii pe
www.zfcorporate.ro

Italienii de la Custom [i-au triplat anul acesta
afacerile din Romånia [i continu` expansiunea
Grupul italian are \n plan s` intre direct pe pia]a
local` odat` cu intrarea \n vigoare a legii privind
introducerea caselor de marcat cu jurnal
electronic conectate la sistemele de IT ale ANAF.

MARIUS URSULESCU, directorul general al Custom Europe
Production SRL: „|n anul fiscal 2015-2016 aproape c` ne-am triplat
veniturile, la 6,3 mil. euro. De asemenea, \n perioada 2015-2016
ne-am dublat suprafe]ele de produc]ie“

ALESSANDRO PEDRAZZI, directorul diviziei POS din cadrul Custom:
„Avem deja f`cut planul de extindere \n Romånia, \ns` vom demara
cånd vor fi introduse casele de marcat cu jurnal electronic conectate
la ANAF“

Ce a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange Romånia, la ZF Digital ’16: 

Serviciile de internet vor r`måne motorul pie]ei de telecom [i \n 2017
ADRIAN SECELEANU

PIA}A de telecomunica]ii din Romånia va
p`stra, cel mai probabil, [i \n 2017 tendin]a
de cre[tere, principalul motor al acestei
tendin]e pozitive fiind consumul de servicii
de internet, a declarat Liudmila Climoc,
CEO al Orange Romånia, liderul pie]ei
locale de telefonie mobil`, la conferin]a ZF
Digital ’16, care a avut loc \n perioada 14-15
noiembrie \n Bucure[ti.

„Vedem 2016 ca pe un nou an de cre[ -
tere, un an de recuperare (dup` sc`derile din
anii trecu]i - n.red.) pentru industria de tele -
com din Romånia. Vedem ni[te condi]ii
macroeconomice foarte bune - cea mai mare
cre[tere economic` din Uniunea Euro -

pean`, cre[terea fiind ge ne rat` \n prin cipal
de consum - este o tendin]` din care
telecomul are de cå[tigat. Exist` perspective
destul de pozitive [i pentru anul viitor. Ser -
viciile de internet sunt cele care determin`
acum cre[terea, iar aceast` ten din]` se va
men ]ine. Estim`m c` vom putea monetiza
cre[terea generat` de consumul de date”, a
declarat Liudmila Climoc.

Directorul general al Orange Romånia
a spus, pe de alt` parte, la fel ca liderii
Telekom, Vodafone, RCS&RDS [i UPC,
prezen]i de asemenea la conferin]`, c`
operatorii de telecom au nevoie de un cadru
de reglementare [i autorizare mai simplu [i
mai predictibil pentru a-[i putea extinde \n
continuare re]elele [i a contribui astfel la

digitalizarea economiei. „Dac` vorbim de
autoriza]ii, de obstacolele pe care le \ntåm -
pin`m \n pro cesul de expan siune a re ]elelor
indiferent c` este vorba de re]ele fixe, re ]ele
mobile sau o com bi na]ie de
re ]ele fixe [i mo bile,
problema r` måne
ace ea[i. Pentru a
ob ]ine o auto ri -
za]ie pentru un
sin gur site (unde
sunt ampla sate
an tene de tele fo -
nie mo bil` sau
alte echi pa mente -
n.red.) ne sunt ne ce -
sare \ntre 9 [i 12 luni [i

\n mediul urban, [i \n cel rural. Aceast` pe -
rioad` ne este ne ce sa r` doar pentru a ob]ine
toate do cumen tele necesare pentru a realiza
cons truc ]iile. Banii exist`, deciziile sunt
luate, a[tept`rile de la clien]i sunt [i ele

acolo, dar noi alerg`m pentru hårtii.”
O solu]ie ar fi \nfiin]area unui

punct unic de contact pentru ope ra -
torii de telecom \n rela]ia cu auto -
rit`]ile, a propus Liudmila Climoc.

„Deci cred c` \ntr-adev`r unul dintre
obiectivele cheie ar trebui s` fie o
simplificare a acestor proceduri [i noi
credem c` acest lucru ar trebui s` fie f`cut
printr-o coordonare mai bun` \ntre
autorit`]i, care ar trebui s` dezvolte un
punct de contact. Probabil acesta este un
subiect care ar trebui discutat al`turi de
repre zen tan]ii industriei [i ai autorit`]ii de
re glementare. Acesta este unul dintre prin -
cipalele obstacole cu care ne confrunt`m la
nivel de industrie. Vorbind despre
necesitatea de a face investi]ii, de a ne
extinde, vedem c` romånii sunt ni[te
entuzia[ti ai tehnologiei.“ 

Mai multe detalii pe
www.zfcorporate.ro
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Click

Nr. Site Clien]i unici*

1 olx.ro 781.993

2 stirileprotv.ro 572.390

3 libertatea.ro 548.216

4 cancan.ro 445.297

5 adevarul.ro 428.061
*Trafic din Romånia [i str`in`tate. SURSA: SATI

Top 5 cele mai
vizitate site-uri,
20 noiembrie

Nume: Eat This Much - Meal Planner
Platform` soft: Google Android,
Apple iOS
Pre]: gratis
Dezvoltator: Eat This Much, Inc.  
Func]ionalitate: aplica]ia genereaz`
automat un meniu personalizat utilizatorilor \n
func]ie de obiectivele lor – s` sl`beasc`, s`-[i men]in`
greutatea sau s`-[i dezvolte masa muscular`, tipul de regim pe
care \l urmeaz` (vegan, vegetarian, paleo, mediteranean etc.),
alimentele preferate, cåte mese iau pe zi [i intervalele orare la
care iau masa. Ioana Ni]`

Aplica]ia zilei

7.098.347
vizitatori unici zilnici neduplica]i 

LIUDMILA CLIMOC, CEO al
Orange Romånia: Exist` perspective
destul de pozitive [i pentru anul

viitor. Serviciile de internet sunt cele
care determin` acum cre[terea, iar

aceast` tendin]` se va men]ine

Studiu PwC [i IDC: Romånii de la Bitdefender, \n top 20
cele mai mari companii de soft din pie]ele emergente

Produc`torul romån de solu]ii de securitate de IT Bitdefender
s-a clasat pe locul al 17-lea \n clasamentul celor mai mari 30
de companii de software provenind din pie]ele emergente pe
baza cifrei anuale de afaceri, potrivit unui studiu realizat de
PwC, \n colaborare cu compania de analiz` International
Data Corp. Din cele 30 de companii incluse \n clasamentul
mondial, 13 \[i au sediul \n China [i aproape o treime \n
Europa de Est [i Rusia, \n timp ce 7 au sediul \n Asia-Pacific,
\n afara Chinei, \n principal \n India [i Coreea. Cifra de afaceri
a primelor 30 de companii de software de pe pie]ele
emergente reprezint` doar 1,4% din veniturile globale ale
industriei de software. Bitdefender a raportat \n Romånia \n
2015 afaceri de 387 mil. lei (87 mil. euro), cifr` care nu
reflect` \ntreg business al companiei, indicator pe care
compania nu \l face public.  Roxana Ro[u

Mai multe detalii pe www.zfcorporate.ro

PayU a procesat tranzac]ii online de 113 mil. lei de
Black Friday, \n cre[tere cu 67% fa]` de anul trecut

PayU Romånia, unul dintre cei mai furnizori locali de servicii de
plat`, a \nregistrat \n perioada 18-20 noiembrie, cu ocazia
evenimentului de shopping Black Friday, tranzac]ii online cu
cardul \n valoare de 113 mil. lei, o cre[tere de 67% fa]` de
anul anterior. „Evenimentul Black Friday de anul acesta a
dep`[it a[tept`rile noastre. Pentru o parte dintre comercian]i,
Black Friday a \nceput la miezul nop]ii, \ns` la ora 7:00
diminea]a am \nregistrat o cre[tere spectaculoas` \n platforma
PayU, ajungånd \n scurt timp la 500 de tranzac]ii pe minut, de
dou` ori mai multe fa]` de nivelul maxim de anul trecut.
Minutul de aur a fost la ora 8:10“, a declarat Marius Costin,
country manager la PayU Romånia. Din totalul pl`]ilor online
efectuate \n sistemul PayU Romånia, 31% au fost efectuate
folosind cardul cu rate. Adrian Seceleanu

Mai multe detalii pe www.zfcorporate.ro
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