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România 2013 – maRi teme și 
tendințe pentRu economie 

De-a lungul ultimilor ani, societatea românească a fost inspirată 
și unită de ţeluri și obiective de anvergură, precum aderarea la 
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord sau integrarea în 
Uniunea Europeană. Odată atinse aceste ţinte, nu a mai existat 
un obiectiv major care să aducă împreună diferite categorii ale 
societăţii. Eforturile s-au fracţionat, iar interesele s-au despărţit. 
Și, totuși, lumea din jur continuă să se miște cu din ce în ce mai 
mare viteză, iar ţările care-și definesc teme importante pe care să 
le urmărească reușesc să rămână în poziţii favorabile în acest joc 
global al schimbării. 
În perioada recentă, România a pierdut teren în cele două mari 
clasamente internaţionale care definesc naţiunile: Raportul 
Competitivităţii Globale al World Economic Forum și Raportul 
Doing Business al Băncii Mondiale. Cu toate eforturile de remo-
delare a administraţiei sau de reducere a gradului de corupţie, 
percepţia generală privind eficienţa și transparenţa în mediul 
public tinde să fie reţinută sau devaforabilă. În tot acest timp, 
economia și societatea nu au stat pe loc. Din nefericire, trăim 
într-o societate nu numai lipsită de mari ambiţii, dar și divizată. 
În Indexul Global al Prosperităţii pentru anul 2012, la capitolul 
Capital Social, România a pierdut 10 locuri faţă de clasamentul 
anterior. Odată cu această destrămare a ţesutului social, econo-
mia trece, și ea, prin etape dificile. Nu ţine numai de noi, întrea-
ga Europă experimentează redefinirea modelelor din economie. 
Dar provocările interne, împreună cu cele externe, nasc tendinţe 
îngrijorătoare și temeri care, la un moment dat, se transformă în 
acţiuni și rezultate vizibile în economie și societate. 
Cu greu poate fi găsit un moment mai bun pentru a reconstrui 
punţile de dialog și colaborare între diferite părţi din societate. 
Fundaţia Romanian Business Leaders a fost creată în 2011, cu 
intenţia clară de a da liderilor din mediul de business un con-
text în care să se poată implica, prin proiecte concrete, în marile 
teme care marchează societatea. În prezent, este condusă de un 
Consiliu Director format din antreprenori și șefi de organizaţii, 
iar comunitatea Romanian Business Leaders numără aproximativ 
200 de lideri din mediul de business, activi în diferite proiecte 
sau iniţiative. 
Cele trei axe importante de lucru pentru comunitatea Romanian 
Business Leaders sunt Educaţia, Buna Guvernare și Antrepreno-
riatul, iar ele au fost identificate, pe parcursul ultimului an, ca 
fiind arii critice pentru economie. Ca un corolar al tuturor teme-

lor importante, Strategia de Ţară reprezintă, în opinia noastră, 
o prioritate, în sensul desenării acelui obiectiv capabil să ghideze 
deciziile economice și politice pentru următoarea decadă și să 
unească energia diferitelor componente din societate. 
Acest document reprezintă o sinteză a tendinţelor mari care, în vizi-
unea Fundaţiei Romanian Business Leaders, vor marca următoarele 
12 luni și a temelor importante de dezbatere pe care Comunitatea 
Romanian Business Leaders consideră necesar să le aducă în atenţia 
Guvernului României. Parte dintre ele se regăsesc ca obiective sau 
acţiuni ale Programului de Guvernare. Acest lucru reprezintă o veste 
foarte bună, pentru că deschide un teritoriu comun de dialog și arată 
preocupări similare. 
Sperăm ca acest moment de cotitură să reprezinte o oportunitate 
pentru un nou mod de abordare a marilor probleme din economia 
și societatea românească. Și anume, o oportunitate pentru un par-
teneriat care trece dincolo de consultările formale și merge în zona 
de dezbatere și soluţii pentru temele mari. Este improbabil că, 
în ansamblu, comunitatea de afaceri cunoaște sau înţelege exact 
provocările zonei de administraţie publică și ceea ce înseamnă, 
concret, actul de guvernare. Cunoaște mult mai bine chestiunile 
practice, criteriile de succes și barierele care definesc activitatea și 
succesul unei companii. Niciuna dintre categorii nu poate funcţio-
na eficient fără perspectiva și colaborarea celeilalte. 
Toate aceste teme și preocupări vor sta pe agenda Romanian Bu-
siness Leaders Summit din 7-8 februarie 2012, și vor face obiectul 
discuţiilor și proiectelor concrete la ea de-a doua conferinţă a co-
munităţii.

Consiliul Director al Fundaţiei Romanian Business Leaders
Ioana FILIPESCU, Raiffeisen Investment România, Anca 
HARASIM, Camera de Comerţ Americană în România, 

Mihaela PERIANU, AIMS Human Capital Bucureşti şi Dale 
Carnegie Training, Andreea ROŞCA, EXCEL Communicati-

ons, Brînduşa FIDANZA, Iniţiative legate de Mediu la World 
Economic Forum, Sorin AXINTE, GLUE Bucureşti, Lucian 

BUTNARU, ZebraPay, Cătălin DIMA, Dima şi Asociaţii, 
Dragoş DINU, Domo, Andi DUMITRESCU, GfK România, 

Mihai MARCU, MedLife, Felix PĂTRĂŞCANU, FAN Couri-
er, Dragoş ROŞCA, Gemisa Investments
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Fundaţia Romanian Business Leaders sondează constant opinia celor 
aproximativ 200 de membri în legătură cu evoluţia viitoare a compa-
niilor pe care le conduc sau deţin. Ultima cercetare a avut loc în data 
de 6 decembrie 2012. 
BusinessMetru este un instrument propriu al Fundaţiei Romanian 
Business Leaders. El constă într-o sesiune de vot interactiv, în care 
participanţii au la dispoziţie un instrument electronic pentru a-și ex-
prima răspunsurile la întrebări legate de evoluţia cifrei de afaceri, a 
numărului de angajaţi și a nivelului salariilor în companiile pe care le 
deţin, conduc sau reprezintă.
Media răspunsurilor obţinute în timp real ajută la formarea unei pre-
viziuni – la scară mică – a evoluţiei mediului de business pe termen 
scurt. La ediţia din decembrie 2012 au participat 80 de lideri de com-
panii din domeniile bănci, avocatură, comunicare, publicitate, soft-
ware, telecom, petrol și gaze, farma, servicii financiare, retail, turism, 

consultanţă, curierat și media. 
Rezultatele arată o așteptare pozitivă pentru 2013, dar condiţionată 
de măsuri care să îmbunătăţească mediul de afaceri și starea econo-
miei. Cu alte cuvinte, creșterile de cifre de afaceri și număr de angajaţi 
vor avea loc doar în condiţiile în care Guvernul adoptă cu prioritate 
măsurile necesare și începe un dialog autentic cu sectorul privat. 
Majoritatea antreprenorilor și șefilor de companii care au participat 
la ultimul BusinessMetru, în decembrie 2012, estimează o creștere 
medie de peste 10% a cifrei lor de afaceri pentru acest an. Totuși, 
aproape o treime se așteaptă la stagnare sau scădere, cu până la 10%. 
Unul din trei lideri de organizaţii anticipează cu 10% mai mulţi an-
gajaţi pentru anul 2013 și un procent egal va păstra un număr egal de 
angajaţi. În ceea ce privește salariile, o treime anticipează o creștere de 
5%, iar altă treime prevede o păstrare a nivelului salariilor la nivelul 
celor din 2012. 

BusinessMetru – Așteptări ale 
liderilor din business pentru 2013

SalariileNumărul de angajaţiCifra de afaceri
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O dată pe trimestru, Fundaţia Romanian Business Leaders sondea-
ză percepţia membrilor comunităţii privind guvernarea principalelor 
instituţii publice cu impact asupra mediului de afaceri. Cercetarea 
este realizată în colaborare cu GfK România. Scopul său este de a 
evidenţia zonele care pot fi îmbunătăţite în administraţia publică, din 
perspectiva mediului privat. De asemenea, Barometrul are și rolul de 
a identifica acele zone unde pot fi obţinute rezultate importante din 
colaborarea public-privat.  
Cea mai recentă cercetare a avut loc în prima jumătate a lunii octom-
brie 2012, cu participarea a 157 de lideri de companii din comuni-
tatea RBL. Această ediţie a adus o îmbunătăţire a percepţiei vis-à-vis 
de administraţia publică, deși percepţia rămâne, în mare parte, în 
teritoriul negativ. Cea mai vizibilă diferenţă pozitivă a fost legată de 
transparenţa instituţiilor.

Îngrijorătoare este, însă, percepţia privind scăderea capacităţii de 
implementare – capacitatea de a transforma planurile, strategiile și 
reglementările în realitate. 
Corupţia rămâne, de asemenea, marea temă nerezolvată a tuturor 
instituţiilor. 
Potrivit structurii Guvernului de până în decembrie 2012, Ministerul 
Finanţelor Publice și Ministerul Administraţiei și Internelor sunt in-
stituţiile cel mai bine percepute. La polul opus, se situează Ministerul 
Transporturilor și cel al Dezvoltării Regionale și Turismului.
Barometrul măsoară percepţia în legătură cu cinci indicatori: trans-
parenţa în comunicare și interacţiune, competenţa profesională, ca-
pacitatea de implementare, rezultatele în lupta împotriva corupţiei și 
eficienţa în îndeplinirea obiectivelor. 

Barometrul bunei guvernări – 
percepţia privind sectorul public

Acest demers se doreşte o evaluare obiectivă şi consecventă a 
activităţii guvernamentale şi de administraţie publică. Un feedback 
sincer şi constructiv din partea mediului de afaceri către cei ce 
influenţează prin deciziile şi acţiunile lor, adesea decisiv, rezultatele 
investiţiilor şi muncii noastre, precum şi dezvoltarea societăţii 
româneşti în ansamblu.” Dragoş Roşca, CEO Gemisa Investments
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România se află la confluenţa unor factori externi și interni, 
economici, politici și sociali. Marile tendinţe din economie și 
societate se manifestă ca răspuns la toţi acești factori, dar ră-
mân, adesea, doar teme de discuţie academică. Aceste tendinţe 
conturează, însă, deciziile și acţiunile de astăzi ale liderilor din 
companiile din România. 
Fundaţia Romanian Business Leaders a întreprins cea mai cu-
prinzătoare cercetare făcută pănâ acum în ceea ce privește mari-

le fenomene economice. 171 de lideri de companii, manageri și 
antreprenori au participat la studiul din luna mai 2012, privind 
tendinţele pentru următoarele 18 luni. Răspunsurile se grupează 
în patru mari direcţii și teme ce vor sta pe agendă cel puţin pe 
termen mediu. 
Cu cât mai repede sunt ele obiect de discuţii și dezbateri, cu atât 
mai curând vor putea genera soluţii și proiecte care să le influ-
enţeze în bine. 

Pe măsură ce sistemul de educaţie se îndepărtează de economia reală, 
cresc costurile pentru mediul privat și pentru societate, în ansamblu. 
Plecarea celor calificaţi din România, indiferent de domeniul califi-
cării lor, lasă companiile și societatea în situaţia de a cheltui mult 
mai multe resurse pentru a rezolva aceleași probleme. În termeni de 
competitivitate, creșterea costurilor cu forţa de muncă și scăderea ca-
lificării tind să scadă atractivitatea României. 
În Raportul Competitivităţii Globale 2013, al World Economic Fo-
rum, România ocupă locul 59 în lume (în scădere cu 4 locuri) la capi-
tolul “Training și Educaţie Superioară“ și locul 136, din 144 posibile, 
în ceea ce privește fenomenul “brain drain”. Dintre toate ţările euro-
pene, România reprezintă cea mai mare provocare pentru companiile 
care doresc să angajeze, din lipsa candidatilor potriviţi (conform unui 
studiu Manpower).

Tendinţe majore pentru  
economia românească

1. Forţa de muncă, o problemă majoră

Conexiunea strânsă între educaţie și starea econo-
mică a României reprezintă un semnal de alarmă în 
legătură cu viitorul economic al ţării. Ce facem azi 
în educaţie se va vedea în economie în următorii 20 
de ani. Loredana Serfezi, Managing Partner Quest Advisors
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O altă tendinţă majoră are de a face cu accesul tot mai dificil 
la finanţare și cu scăderea investiţiilor (din orice sursă). Aceas-
ta este o problemă pentru toţi șefii de companii, indiferent de 
sector sau de poziţia în afacere (manager sau antreprenor). 
Competiţia pentru sursele de capital duce, pe termen lung, la 
costuri ridicate, iar accesul la finanţare bancară reprezintă o 
sursă de îngrijorare. În același timp, liderii companiilor sunt 
preocupaţi de accesarea de fonduri europene și de investiţiile 
publice, anticipate a rămâne la niveluri scăzute. 
Este necesară, în opinia liderilor din comunitatea RBL, o 
preocupare mai mare pentru a concentra sursele de capital 
autohton, în același timp cu îmbunătăţirea climatului local 
de business. 

2. Capitalul și investiţiile 
influenţează decisiv economia

O analiză cross-naţională a arătat că o reducere cu 10 zile a 
timpului pentru înregistrarea legală a unei afaceri e asociată cu 
o creștere de 0,3% a investiţiilor și de 0,36% a Produsului Intern 
Brut. Doing Business 2012, Banca Mondială

77% 75% 68%

Tendinţe majore în economie  
(procente din numărul de respondenţi, răspunsuri multiple)
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1. Forţa de muncă, o problemă majoră
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Liderii din comunitatea RBL indică o deteriorare a serviciilor publice, 
o scădere a încrederii în administraţie, stat și capacitatea de imple-
mentare din sectorul public, o tendinţă de risipire a banilor publici și 
o creștere a incertitudinii, ca elemente ce vor influenţa major econo-
mia. Corupţia, din perspectiva unui cost suplimentar, revine ca ten-
dinţă pentru următoarele 12 luni. 
La un loc, toate acestea se transformă în costuri suplimentare pentru 
mediul de business, care are de gestionat o relaţie ineficientă cu secto-
rul public, de compensat funcţionarea defectuoasă a servicilor publi-
ce și a sistemului de educaţie. De altfel, raportul Paying Taxes 2013 
al Băncii Mondiale poziţionează România ca ţara cu cel mai mare 
număr de taxe (41), în ciuda reformelor recente și în ciuda faptului că 
se află la mijlocul clasamentului UE din punct de vedere al timpului 
total pentru plăţi și al ratei globale de fiscalitate (44%). 
Funcţionarea instituţiilor reprezintă un factor important în competi-
tivitate – în Raportul Global al World Economic Forum, România e 
poziţionată pe locul 116 din acest punct de vedere, în comparaţie cu 
locul 99 cu un an înainte. Iar corupţia este cel mai problematic factor 
în desfășurarea afacerilor, împreună cu o birocraţie publică ineficientă. 
Creșterea costurilor pentru mediul de business are directă legătură 
cu competitivitatea produselor românești în lume, cu dezvoltarea de 
capital autohton și cu plata taxelor către bugetele publice. 

3. Tendinţa de creștere a costurilor 
pentru mediul de business

75%
dintre liderii din comunitatea 
RBL menţionează corupţia ca 
fenomen major în economie, 

în următoarele 12 luni

Calitatea administraţiei publice contribuie decisiv 
la creșterea economică și competitivitate, influ-
enţează strategiile investiţionale și de dezvoltare 
a afacerilor. Sorana Baciu, Director Corporate Develop-
ment Petrom
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Răspunsurile celor 171 de lideri din business care au participat la 
cercetare conturează viitorul pe termen scurt ca destul de limitat, din 
perspectiva spaţiului de manevră. Stagnarea sau scăderea puterii de 
cumpărare a populaţiei este o tendinţă des menţionată, fie ca pla-
fonare a veniturilor, fie ca majorare a preţurilor sau devalorizare a 
monedei locale.
Se adaugă așteptările privind restructurări sau cele de diminuare a 
profiturilor – ambele tendinţe limitează creșterea organizaţiilor. În 
condiţiile în care mulţi șefi de companii vorbesc despre stagnarea ex-
porturilor, sursele de dezvoltare nu sunt foarte multe.
Într-un asemenea tablou, deloc încurajator, inovaţia și dezvoltarea de 
noi produse cu valoare adăugată mare rămân surse de creștere. La fel, 
încurajarea riscului, a iniţiativei și a companiilor noi reprezintă spaţii 
importante de dezvoltare pentru viitor. Mai ales în condiţiile în care 
România are una dintre cele mai mici rate de angajare din UE și cel 
mai mic număr de antreprenori (24, faţă de media europeană de 52 
la mia de locuitori).
Această limitare a spaţiului de creștere, care devine o tendinţă im-
portantă, este direct corelată cu dimensiunea birocraţiei locale, cu 
ponderea populaţiei ocupate, cu calitatea sistemului de educaţie și cu 
fenomene demografice precum îmbatrânirea populaţiei.  

4. Lipsa spaţiului de creștere

Puterea de cumpărare și redimensionarea cererii din 
Uniunea Europeană determină, în mod direct, re-
ducerea veniturilor. Peste tot în lume, instabilitatea 
economică s-a rostogolit într-un carusel al taxelor 
și al cursurilor de schimb, care a provocat creșteri 
în lanţ ale preţurilor la materii prime și, în ultimă in-
stanţă, ale bunurilor de larg consum. Toate acestea 
limitează profitabilitatea și performanţa. Companiile 
nu au la îndemână decât instrumentul inovaţiei, al 
investiţiei în idei noi, în soluţii tehnologice și o abor-
dare proactivă. Bogdan Ion, Managing Partner Ernst&Young
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Potrivit tendinţelor mari identificate de membrii comunităţii 
Romanian Business Leaders și în urma rafinării, în aproximativ 
2.000 de ore de lucru, a domeniilor importante, cu impact ma-
jor asupra societăţii și mediului de afaceri, au rezultat trei teme 
prioritare și o serie de alte teme importante pentru anul 2013.
Toate acestea cer un cadru de referinţă, trebuie să fie înscrise 
într-o gândire strategică pentru România următorilor 15 – 20 
de ani, gândire care să răspundă unor întrebări fundamentale, 
precum “Ce fel de economie și societate dorim să construim?” și 
“Cum avem de gând să intrăm în competiţia europeană și globa-
lă?”. În absenţa unei astfel de strategii cu scopuri simple, clare, 
asumate și de termen lung, orice măsuri legate de un domeniu 
sau altul nu pot fi decât pe termen scurt și nu pot produce rezul-
tate durabile. 

Temele prioriTare ale comuniTăţii rBl sunT legaTe de:
- Bună GuveRnaRe
- educaţIe
- anTRepRenoRIaT
În toate aceste trei teme, precum și în construirea unui cadru strate-
gic pentru România, rolul Guvernului României este major, atât din 
punct de vedere al politicilor, cât și din punct de vedere al acţiunilor 
concrete și directe. În același timp, rolul comunităţii de afaceri și al 
societăţii civile este, de asemenea, extrem de important și nicio par-
te nu poate obţine rezultate durabile în afara colaborării cu restul 
societăţii românești. Nu întâmplător, ele reprezintă temele în care 
care membrii RBL au investit resurse importante de timp și efort 
și resurse financiare pentru a crea proiecte concrete de schimbare.

Teme prioritare  
pentru 2013 
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Se referă la nevoia de a ordona orice politică, măsură, iniţiativă, ca 
pași în interiorul unui drum agreat pentru România următorilor 15 – 
20 de ani. Un astfel de cadru aduce claritate în ordonarea resurselor, 
în decizii și priorităţi. Pentru mediul de afaceri, înseamnă un semn de 
stabilitate și o reducere a riscurilor. Iar pentru societate, poate însem-
na un obiectiv comun care să lege energiile și eforturile, astăzi risipite. 

Temele principale idenTificaTe de memBrii comuniTă-
ţii rBl se referă la:
1. Crearea unui obiectiv economic major pentru orizontul 2020, care 
să poată alinia toţi “jucătorii” pentru îndeplinirea obiectivului. In-
diferent dacă vorbim despre poziţia în rapoartele globale sau despre 
leadership în regiune într-un anumit domeniu, despre aderarea la un 
organism precum OECD, sau orice alt obiectiv. 
Acest obiectiv devine prioritar pentru Guvern și alte instituţii ale ad-
ministraţiei și este agreat și asumat de toate părţile societăţii româ-
nești. 
2. Construirea unei strategii pe termen lung care are rolul de a ordona 
folosirea resurselor financiare de orice fel și finanţarea cu prioritate a 
unei zone sau a alteia. Ea are, de asemenea, rolul de a valorifica avan-
tajele competitive deja existente, de a construi noi zone de competen-
ţă, de a alinia politicile în domeniile sensibile și importante, precum 
educaţie, sănătate, protecţie socială. 

Strategie de ţară

67
77 78

56

72 72

Percepţie

2011 2012 2013
România în Global 
Competitiveness Index 

România în Doing 
Business, Banca Mondială 



12

ROMANIAN
BUSINESS
LEADERS

Fundația Romanian Business Leaders
www.rbls.ro

Se referă atât la sectorul public, cât și la cel privat. Atât la normare, 
cât și la implementare și comunicare. Iar rezultatul direct al îmbună-
tăţirilor în acest domeniu are legătură cu locul României în lume în 
ceea ce privește competitivitatea, un mediu local transparent și curat 
sau un mediu prietenos pentru afaceri. Aceste clasamente influenţea-
ză direct investiţiile în economie. Iar îmbunătăţirea indicatorilor pri-
vind buna guvernare poate avea ca efect direct și imediat o scădere a 
costurilor companiilor, deci un plus de competitvitate.
 
Temele de lucru care, în opinia memBrilor rBl, poT 
aduce o conTriBuţie majoră la un mediu economic și 
social mai Bun, se referă la:
1. Crearea de mecanisme reale de lucru între administraţie, mediul 
privat și societatea civilă. În speţă, folosirea eficientă a expertizei pri-
vate și a bunelor practici europene și internaţionale în rezolvarea pro-
blemelor din sectorul public. Consultarea în ceea ce privește legislaţia 
pe termen scurt este un mecanism bun, dar nu suficient.
2. Crearea de criterii de evaluare a performanţei în zona publică, cri-
terii care să ţină cont de eficienţa cheltuirii resurselor, de delimitarea 
performanţei de management de cea politică, de principiile manage-
mentului în general și de cele ale managementului de proiect, în ceea 
ce privește proiectele publice.
3. Transparenţă în folosirea resurselor publice și în luarea deciziilor 
importante pentru economie, prin publicarea de rapoarte privind 
buna guvernare, similare celor din mediul privat. Transparentizarea 
contractelor de achiziţii publice și a execuţiei acestora. Orientarea 
resurselor acolo unde pot produce un maximum de impact pentru 
dezvoltarea economiei. 
4. Reducerea birocraţiei și crearea unui mediu administrativ concen-
trat către a servi nevoile economiei. Scăderea costurilor din sistem 
prin folosirea tehnologiei informaţiei și simplificarea procedurilor 
care afectează majoritatea contribuabililor companii. Transformarea 
birocraţiei publice într-un teren prietenos, încurajator și de încredere 
pentru mediul de business. 

5. Concentrarea, cu prioritate, asupra reducerii corupţiei, ca fenomen 
major în economie, fie că vorbim de zona publică sau privată. 
6. Rezolvarea barierelor care vin din zona justiţiei, mai ales în cazul 
litigiilor legate de funcţionarea companiilor și aplicarea contractelor: 
abuzul de practică de insolvenţă, greutatea recuperării debitelor etc. 
Configurarea cadrului legislativ propice unei justiţii eficiente și rapide 
(organizarea administrativă, codurile de procedură adaptate realită-
ţilor epocii etc), cât și modernizarea unor instituţii (contractele etc).
 

Bună guvernare

81 99 116

România pierde 35 de locuri 
la capitolul Instituţii
(poziţie în clasamentul competitivităţii globale, 
pilonul 1, Instituţii, World Economic Forum)

2011 2012 2013
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Sistemul de educaţie se transformă într-o povară pentru societate și 
economie, în loc să fie un domeniu care să contribuie la creștere și la 
dezvoltare. Potrivit Eurostat, în 2007, un copil din cinci ajungea la 
vârsta de 18 ani fără nicio calificare, iar rata de abandon școlar este 
de peste 17%, în 2011. Rezultatele recente la Bacalaureat confirmă 
starea nefericită a sistemului și, de asemenea, explică rata mult mai 
ridicată a șomajului în rândul tinerilor și creșterea costurilor compa-
niilor în ceea ce privește forţa de muncă.  
În același timp, din tot spaţiul Uniunii Europene, în România este cel 
mai dificil de găsit angajaţi calificaţi, confom unui studiu al compa-
niei Manpower.
Educaţia nu este, așadar, o chestiune strict guvernamentală, atâta 
timp cât are impact mult mai departe, în performanţa companiilor și 
a economiei și societăţii, în ansamblul lor. 

Temele de lucru care, în opinia memBrilor rBl, au po-
Tenţialul de a deTermina o schimBare imporTanTă, 
se referă la:
1. Transformarea educaţiei în prioritate naţională și crearea unui 
obiectiv și plan strategic, pentru următorii 20 de ani, prin implicarea 
tuturor părţilor interesate: societate civilă, mediu academic, mediu 
de afaceri. 
2. Reconstruirea pactului naţional pentru educaţie, cu implicarea nu 
numai a partidelor politice, a Președinţiei și Guvernului, dar și a orga-
nizaţiilor importante de afaceri sau a marilor companii din România. 
3. Construirea unui sistem de transfer de modele și bune practici, fie 

că vorbim despre alte economii europene, sau de instituţii din Româ-
nia. Concentrarea acestora către indeplinirea unui obiectiv strategic 
în ceea ce privește educaţia. 
4. Legarea bugetului destinat educaţiei de criterii de performanţă în 
sistem, astfel încât alocarea resurselor să aibă loc pe baza unor rezul-
tate și a unei eficienţe clare. 
5. Atragerea sectorului privat ca actor interesat și activ în programele 
de reformare a sistemului de educaţie, dincolo de consultări și elabo-
rare de politici. 

Educaţie

54 55 59

România în clasamentul global 
al competitivităţii, în domeniul 
educaţiei superioare 
(loc în clasament, conform World Economic Forum)

20122011 2013

Bună guvernare
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Comisia Europeană a prezentat, recent, o nouă strategie de aborda-
re a educaţiei. Această nouă direcţie pune un accent important pe 
consolidarea rezultatelor învăţării, pe cunoștinţele și competenţele 
dobândite în școală. 
Documentul arată că „simplul fapt de a fi participat la procesul edu-
caţional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie îmbunătăţite con-
siderabil și cunoștinţele elementare în materie de citit, scris și socotit 
și trebuie dezvoltate sau consolidate competenţele antreprenoriale și 
spiritul de iniţiativă”.
Dacă ţinem cont de faptul că, în Europa, 85% dintre locurile noi de 
muncă sunt create de micii antreprenori, preocuparea executivului 
european devine perfect justificată. 
În România, numărul de antreprenori la mia de locuitori se situează 
la mai puţin de jumătate faţă de Uniunea Europeană – 24 faţă de 52.  
Numărul de angajaţi la 1.000 de locuritori este, de asemenea, foarte 
scăzut, iar bugetele alocate protecţiei sociale sunt, pe termen lung, 
nesustenabile. 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și încurajarea iniţiativei private 
devin, astfel, teme prioritare, atât pentru a crește numărul locurilor 
de muncă, cât și pentru a reduce presiunea asupra bugetului public. 
Nu în ultimul rând, resursele necesare pentru susţinerea companiilor 
noi reprezintă investiţii care se întorc în sistem, o dată ce antrepreno-
rii depășesc o primă fază.  

Temele de lucru care, în opinia memBrilor rBl, poT 
deTermina o schimBare imporTanTă, se referă la:
1. Dezvoltarea de programe de suport, educaţie și finanţare, în cola-
borare cu mediul privat, pentru afaceri noi, în special pentru tineri. 
2. Crearea unui program de susţinere a noilor companii/iniţiativelor 
din domenii inovative și cu valoare adaugată mare, sau cu potenţial 
de export și/sau globalizare, precum software, agricultură ecologică, 
sau industrii creative. Crearea unui program care să susţină proiecte 
inovatoare, indiferent de domeniu. 

3. Construirea de mecanisme alternative de finanţare, de tipul fon-
durilor de investiţii cu resurse private și/sau publice, pentru iniţiative 
antreprenoriale și/sau pentru cele din domeniul antreprenoriatului 
social. 
4. Crearea, în parteneriat cu mediul privat, unui sistem de încurajare 
a inovaţiei în economie, indiferent de forma în care ea se manifestă. 
5. Simplificarea procedurilor și reducerea birocraţiei pentru înfiinţa-
rea de noi companii și crearea/sprijinirea educaţiei pentru noii antre-
prenori. 

Antreprenoriat

44
63 68

România în clasamentul global pentru 
începerea unei afaceri 
(loc în clasament, conform raportului 
Doing Business al Băncii Mondiale) 

2011 2012 2013
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Dincolo de crearea de locuri de muncă prin încurajarea iniţiativei și a 
noilor companii, atragerea de investiţii locale sau din partea compa-
niilor străine reprezintă o temă importantă. România are una dintre 
cele mai mici rate de angajare și a pierdut teren important ca ţară 
atractivă pentru capitalul autohton sau străin. 
Temele de lucru identificate de membrii comunităţii RBL se referă la: 
1. Clarificarea și prioritizarea proiectelor de investiţii publice, 
mai ales în ceea ce privește infrastructura. Aceste proiecte au o valoa-
re de multiplicare demonstrată, atunci când sunt administrate în mod 
eficient. 
2. Crearea unui plan și discurs coerent și acţiuni concrete pen-
tru a crește interesul investitorilor străini mari pentru România. Aces-
te investiţii creează lanţuri economice pe verticală, care antrenează 
companii locale și creează locuri de muncă. 

Investiţii și noi locuri de muncă

Alte teme importante

92 95 97

Poziţia României în clasamentul 
competitivităţii în ceea ce privește 
infrastructura  
(World Economic Forum)

20122011 2013

Cele trei teme prezentate anterior, plus o strategie-cadru care să 
le cuprindă, reprezintă preocupările și recomandările prioritare 
ale membrilor comunităţii RBL. Totuși, există alte de teme de 

interes, zone unde mediul de afaceri privat poate avea o con-
tribuţie valoroasă prin expertiză, experienţă, studii de caz sau 
alt gen de resurse. 

Antreprenoriat
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Fondurile europene reprezintă una dintre cele mai ieftine surse de 
capital. În absenţa unor investiţii străine majore și a resurselor bu-
getare pentru mari proiecte, banii europeni semnifică o sursă foarte 
importantă de finanţare, niciodată folosită cu adevărat. 

Motivele pentru care există această stare de fapt – absorbţie redusă 
– nu au fost diagnosticate cu adevărat, iar metodele de creștere a gra-
dului de absorbţie au introdus, adesea, mai multă birocraţie în sistem, 
fără a produce rezultate notabile. 

Fonduri europene

România trece, probabil, prin peroada celei mai adânci divizări a 
societăţii și a celei mai adânci neîncrederi din istoria recentă. Este 
destul de puţin probabil că soluţiile pentru problemele economiei și 
societăţii, indiferent care ar fi ele, pot fi acceptate și puse în practică 
de o majoritate, atâta timp cât această divizare există. 
Membrii comunităţii RBL susţin cu convingere parteneriatul ca mo-
dalitate de găsire a soluţiilor și rezolvare a problemelor și ca mod de a 
lucra pentru un interes superior intereselor oricărui grup. 
1. Crearea unor mecanisme de dialog cu mediul de afaceri, 
societatea civilă, mediul academic, mediul politic care să creeze o 
anumită predictibilitate și să dea tuturor șansa de a lucra în condiţii 
de relativă previzibilitate. 
2. Crearea unor mecanisme de lucru cu societatea civilă care 
să permită, în timp, transferul unor activităţi de sub controlul admi-
nistraţiei sub cel al unor organizaţii non-guvernamentale specializate. 
Acest lucru economisește resurse și permite concentrarea  resurselor 
publice către domenii prioritare. 
3. Crearea de mecanisme și politici care să încurajeze implica-
rea mai mare a companiilor și a oamenilor în comunităţi și în rezol-
varea problemelor din comunităţi fără intervenţia autorităţilor. 

4. Crearea unui mecanism de lucru cu mediul de afaceri care 
să permită circuitul informaţiei din economie în ambele sensuri – 
dinspre Guvern către companii, dar și de la companii către Guvern, 
atunci când este vorba despre preocupări și tendinţe majore. 

Relaţia cu alte părţi ale societăţii

14%

86%

Percepţia populaţiei 
în ceea ce privește 
rezolvarea 
problemelor  
(cercetare naţională, 
Fundaţia RBL, 
august 2011)

DA

NU“Credeţi că dvs. personal 
puteţi schimba ceva în 
România, în următorii 3 ani?”
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Temele prezente în acest document vor sta pe agenda celei de-a doua ediţii a Romanian Business Leaders Summit 2013, în 7 și 8 februarie, la Hotel 
Howard Johnson din București. 

Agenda evenimentului cuprinde:
• sesiuni de lucru dedicate pentru temele Bună Guvernare, Educaţie și Antreprenoriat
• studii de caz și bune practici din ţări ale Uniunii Europene
• studii de caz și bune practici din România

La conferinţa anuală participă lideri din companii românești și multinaţionale, antreprenori români, consultanţi, membri ai societăţii civile și au 
unor organizaţii reprezentative pentru cele trei domenii principale.

Acest raport este întocmit cu contribuţia a peste 80 de membri ai comunităţii Romanian Business Leaders – antreprenori, manageri, consultanţi, 
avocaţi. 

O contribuţie specială la această sinteză aparţine: 
• Dragoş Anastasiu (Eurolines)
• Bogdan Andriescu (Risk Control)
• Lucian Anghel (BCR Pensii)
• Sorana Baciu (Petrom)
• Alexandru Badea (Brenntag)
• Elena Badea (Ernst & Young)
• Delia Chircescu (Microchip)
• Victor Dragomirescu (ROMANIAN SOFTWARE)
• Florin Furdui (Portland Trust)
• Leo Gherghina (Value 4 Capital)
• Silviu Hotăran (GKTI)
• Mirela Meiţă (Chelgate)
• Sergiu Neguţ (SVP Consult)

• Octavian Niculescu (Tehnoplus)
• Felix Pătrăşcanu (Fan Courier)
• Bogdan Popescu (Metro)
• Mihai Rohan (CIROM)
• Diana Segărceanu (Şcoala Little London)
• Costin Tărăcilă (Allen Overy)
• Sorin Trâncă (Friends Advertising)
• Gabriel Truţă (Equest Investments)
• Cătălin Velescu (3M)

Coordonatori:
• Andreea Roșca, Membru Fondator Fundaţia Romanian Business 
Leaders, • Sebastian Hubati, Director Executiv Fundaţia Romanian 
Business Leaders

Acest raport nu reflectă politica sau poziţia companiilor reprezentate de membrii RBL, ci sunt rezultatul expertizei și opţiunilor personale ale celor 
care au contribuit la conţinutul documentului. Totuși, toate temele menţionate sunt direct legate și au un impact semnificativ asupra funcţionării 
fiecărei companii reprezentate. 

FUNDAŢIA ROMANIAN BUSINESS LEADERS

Relaţia cu alte părţi ale societăţii

Contribuţii

ROMANIAN BUSINESS
LEADERS SUMMIT

BUCUREȘTI
7-8 FEBRUARIE 2013
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Fundaţia RBL

Fundaţia Romanian Business Leaders este o organizaţie apoli-
tică, neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în iulie 2011. 
Obiectivul său este să conecteze liderii din mediul privat într-o 
manieră productivă, pentru a face România o ţară mai bună 
pentru business. Fundaţia este condusă de un board din care fac 
parte:

•  Ioana FILIPESCU (managing director al Raiffeisen Investment 
România, membru board)

•  Anca HARASIM (director executiv al Camerei de Comerţ 
Americane în România, membru board)

•  Mihaela PERIANU (antreprenor, CEO al AIMS Human Capi-
tal Bucureşti şi Dale Carnegie Training, membru board)

•  Andreea ROŞCA (Managing Partner EXCEL Communications, 
fost jurnalist, consultant în comunicare, membru fondator)

•  Brînduşa FIDANZA (director asociat pentru Iniţiative legate 
de Mediu la World Economic Forum, membru board)

•  Sorin AXINTE (senior partner la GLUE Bucureşti, consultanţă 
în strategie de comunicare, membru fondator)

•  Lucian BUTNARU (antreprenor, CEO ZebraPay, fost CEO al 
TechTeam, dezvoltator de software, membru fondator)

•  Cătălin DIMA (antreprenor, Managing Partner Dima şi Asoci-
aţii, fost director de Corporate Affairs al RomTelecom, mem-
bru board)

•  Dragoş DINU (membru board Domo, fost CEO al ADPharma, 
membru board)

•  Andi DUMITRESCU (director general GfK România, mem-
bru board)

•  Mihai MARCU (antreprenor, preşedinte MedLife, companie 
privată de sănătate, membru fondator)

•  Felix PĂTRĂŞCANU (antreprenor, fondator FAN Courier, 
membru board)

•  Dragoş ROŞCA (CEO Gemisa Investments, fond de investiţii 
private de capital, membru board)

Avem încredere în România şi preţuim integritatea, acţiunea şi altruismul.
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