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În cafeneaua în care am început să scriu, între două întâl-
niri în oraș, intră doi tipi; genul întreprinzătorilor individuali 
în domeniul mașinilor second hand. Se așază și unul începe 
să-i explice celuilalt cu voce tare (deformație profesională, 

presupun). „Ai văzut cum le-a făcut la studenți? Le-a dat două 
săptămâni [călătorii CFR gratuite], după aia le-a luat. Trebuie să 
ne grăbim și noi cu mașinile, cât e fără taxa de mediu. Chiar dacă 
ăștia de la RAR trag de timp, până bagă ăștia vreo taxă nouă. De 
aia s-au făcut cozile cât China.”

Cam așa arată, în vorbirea simplă de la firul ierbii, rădăcina 
problemelor noastre. Ar fi bine să nu ne păcălim singuri: rădăcina 
asta e înfiptă adânc. 

Fundația RBL împlinește 6 ani de facto în această primăvară. 
6 ani înseamnă mult timp, zilele astea. Dar e puțin pe lângă cei 
27 pe care cei mai mulți dintre noi, cei prezenți aici la summitul 
RBL, i-au pus pe răbojul vieții în lumea liberă. Acești 27 de ani au 
fost, într-un fel sau altul, o luptă continuă (cu mici pauze nesem-
nificative). Pentru propria carieră sau pentru businessul propriu. 
Pentru familie, pentru viața mai bună a copiilor. Pentru un loc de 
parcare lângă locuință sau în oraș (după ce ne-am mutat în sub-
urbii). Pentru „o masă, azi” într-un restaurant bun (asta până 
am ajuns să avem asistenți; sau prieteni printre proprietarii din 
HoReCa). Luptă între noi, pentru o „felie” suplimentară din piața 
A sau B sau C. Cu noi, cu alegerea de a mai bifa o chestie de pe 
„to do” list sau a prinde diseară cu jumătate de oră mai mult cu 
copilul care, uite, iar a crescut fără să băgăm de seamă. Și iar cu 
noi, rupți între ambiția de a realiza „ceva serios” și nevoia de a 
ne trăi viața privată mai mult decât cele câteva zile de vacanță 
pe an, năucite de diferențe de fus orar sau de climă. Cu cei pe 
mâna cărora vrem să lăsăm businessul (când l-om lăsa) și care 

nu ne înțeleg, domnule. Cu cei care ne-au condus țara (și vieți-
le, și businessurile) în tot felul de fundături ale istoriei, de unde 
a trebuit iar și iar să dăm în marșarier – chestie care ne costă 
timp irecuperabil, ne frustrează personal și ne omoară resursele. 
Și, uneori, parcă suntem într-o buclă temporală: tot trecem prin 
aceleași răspântii pe care le credeam lăsate în urmă.  Cu alte con-
turi și mașini și alte case, poate; cu ceva mai multă experiență și 
înțelepciune; dar la fel de stresați despre viitor și înnegurați de 
lipsa de viziune a celor care (ne) fac politica.

După atâția ani de stat en garde, pe vârfuri, în tensiune surdă 
(cu scurte răbufniri), am obosit. Asta văd și aud în jurul meu, din 
ce în ce mai des. Normal, aș zice. Mai ales că undeva, în străfun-
duri, noi toți aveam speranța că o să putem zice la un moment 
dat „gata, am rezolvat-o și pe asta”. „Asta” fiind rădăcina pro-
blemelor noastre, exprimabilă astfel: viitorul durează două săp-
tămâni.

Ei bine, asta este misiunea noastră, ca generație. Să smul-
gem această rădăcină și să plantăm (repede) niște semințe pro-
ductive. Mai multe; și mai multe (pe lângă cele sădite până acum). 
Pe care semințe, cu niște noroc, să apucăm să le vedem rodind în 
timpul vieții noastre. 

O parte a rădăcinii e la noi în curte, între granițele României. 
Ține de noi și de oamenii de lângă noi. Asta ne e mai la îndemâ-
nă. Cealaltă parte e în aerul unui mileniu în care schimbarea lumii 
întregi se întâmplă cu o viteză formidabilă. Aici ar trebui să ne fo-
losim capacitatea de adaptare, dovedită de-a lungul istoriei. Dar 
nu doar ca spectatori, de data asta, ci ca actori.

O fi durând viitorul două săptămâni, dar misiunea noastră nu 
se încheie niciodată. Din fericire.

Viitorul durează  
două săptămâni 

Sorin Axinte
antreprenor și cofondator RBL

Mihnea Bărbulescu este 
aici, la summit.
“În esenţă, bussines-ul nostru este bazat pe încredere şi toate întrebările sunt 
ceva de genul: “Putem avea încredere că în momentele de cumpănă faceţi ceea ce 
trebuie?” 

Aceasta este baza colaborării noastre, iar rolul nostru este să ne asigurăm clienţii 
că avem o echipă în spate care face ceea ce trebuie. Nu vindem iluzii, dimpotrivă, îi 
asigurăm că facem paşii potriviţi pentru ei. Faptul că totuşi reuşim să fim de 7-8 ani 
liderul pieţei este, totuşi, un bun indicator al faptului că avem succes.”

Dacă vrei să afli mai multe despre cum creează Erste AM valoare pentru clienţii lui, 
întreabă-l pe Mihnea Bărbulescu sau pe oricine din echipa noastră.

www.erste-am.ro > informaţii pentru client > informaţii despre fond

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR/400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, 
telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro
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Impact:

Educăm și mentorăm antreprenorii
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                         186.000 euro

GÂNDIRE ANTREPRENORIALĂ300+ antreprenori și executivi români

Inspirăm tinerii
să gândească

antreprenorial

Repatriem diaspora
prin antreprenoriat

Revitalizăm satul românesc
prin antreprenoriat

Compilăm și diseminăm 
bune practici în 
antreprenoriat

Susținem și recunoaștem
profesorii cu vocație și

spirit antreprenorial

Deschidem accesul la
educație prin sport

7.000+ români în 2016
25.000+ români în total

Beneficiari 2016: 200 Total: 460 2016: 40 Total: 140

Beneficiari 2016: 5.050 Total: 13.000

Beneficiari 2016: 1.000 Total: 2.500

Beneficiari 2016: 250 Total: 250

Beneficiari 2016: 846 Total: 9.000

Beneficiari 2016: 10 Total: 10

 PROIECT RBL DE RECUNOASTERE A EXCELENTEI IN EDUCATIE

RBLS

Ce facem

NOU
 PROIECT RBL DE RECUNOASTERE A EXCELENTEI IN EDUCATIE
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 Manual de implementare a proiectul 
CURTEA ȘCOLII. Liber la joacă!  în 
format PDF trimis către Ministerul 
Educației și către Primăriile din țară

 Program de mentorat în care 
profesorii MERITO devin tutori 
pentru profesorii aflați la 
început de carieră
 Galeria bunelor practici 
pedagogice ale profesorilor

 Sprijinim antreprenorii din 
comunele selectate să-și dezvolte 
și să-și promoveze afacerile

 Consiliem românii din diaspora 
care vor să deschidă un business

 Schimb de bune practici între mentori
 Training despre procesul de mentorat 

pentru antreprenorii mentorați

 Grupuri de mastermind ale alumni
 Platformă B2B pentru alumni

 Grupuri locale de inițiativă formate 
din participanții la conferințe, ei vor 
organiza evenimente locale despre 

antreprenoriat pentru tineri, cu 
sprijinul mentorilor RBL

Curtea Școlii

în 2017

În RBL, 2016 a fost un an al premierelor. 

NOI ÎNCEPUTURI
La Summit-ul din 3-4 martie 2016, membrii RBL au pornit 
primele proiecte în antreprenoriat rural și educație prin sport. Prin 
Antreprenorești – Adoptă un sat!, lucrăm cu comunitățile din comunele 
Corbi (Argeș) și Valea Stanciului (Dolj) pentru a le revitaliza economia 
prin antreprenoriat, iar prin Curtea Școlii am început să deschidem 
accesul tinerilor la mișcare și disciplină prin sport și în afara orele de 
curs, deocamdată în București.

EXTINDERE ÎN ȚARĂ
Cel mai longeviv proiect RBL (Ateliere de Antreprenoriat) a ajuns, în 
2016, în trei noi orașe (Cluj-Napoca, Timișoara și Iași), după ce, în 2015, 
făcea primii pași în afara capitalei, la Craiova. Peste 200 de antreprenori 
au învățat să-și conducă mai bine afacerile aflate în faza de start-up și 
scale-up. 
Conferințele Vreau să fiu Antreprenor, care din 2013 inspiră tinerii să 
gândească antreprenorial, au ajuns anul trecut în 15 noi orașe. Pe tot 
parcursul anului 2016, 5.000 tineri din 32 orașe au interacționat direct 
cu antreprenori cu experiență. 

INOVAȚIE ÎN MENTORAT
Platforma de mentorat a RBL (Mentoria) a fost reinventată în 2016, 
astfel că antreprenorii beneficiază de dublă expertiză – antreprenorială 
și executivă – pe parcursul anului de mentorat. Astăzi, urmărim 32 de 
relații funcționale de mentorat și avem peste 100 de antreprenori și 
executivi disponibil să ofere mentorat.

CONECTARE CU DIASPORA
În octombrie, RePatriot a adus împreună, pentru prima dată, 200 de 
lideri din business din România cu antreprenori și executivi români care 
lucrează și trăiesc în străinătate. Evenimentul s-a materializat cu inițiative 
comune, țară și diaspora, care apropie și mai mult cele două comunități. 
Cel mai recent exemplu, din februarie 2017, constă în evenimentele de 
networking cu investitori din Silicon Valley, organizate de oameni de 
afaceri români din San Francisco pentru 20 de antreprenori din țară. 

COMUNITATE REALĂ A PROFESORILOR
Primii 10 profesori MERITO premiați de RBL pentru spirit, pasiune și 
rezultate în sistemul public de învățământ au început să pună bazele unei 
comunități în care fac schimb de practici și idei. În miez de vară 2016, s-au 
reunit pentru prima dată, la Bran, la Summer Camp MERITO și au discutat 
despre acțiuni punctuale prin care să îmbunătățim sistemul de educație.

Și în 2017, proiectele RBL vor marca o serie de premiere, iar în centrul 
lor sunt oamenii. De la profesori și liceeni care încep, la rândul lor, să dea 
mai departe din expertiza lor și respectiv din ce au învățat în RBL, la 
antreprenori și mentori aduși împreună în contexte noi, din care extrag 
valoare pentru ei, ca oameni, și pentru afacerile pe care le conduc. Și 
de la oameni întreprinzători ajutați să pășească în antreprenoriat sau 
să-și profesionalizeze afacerea, până la profesori și reprezentanți ai 
autorităților locale deschiși la minte să adopte bune practici care fac 
viața mai bună pentru comunitatea din care fac parte.

BENEFICIARII DEVIN VOLUNTARI
În 2017, tinerii inspirați de RBL la conferințele Vreau să fiu Antreprenor 
încep să formeze grupuri locale de inițiativă și să organizeze ei înșiși 
evenimente locale despre antreprenoriat pentru tineri, cu sprijinul 
mentorilor RBL. La rândul lor, profesorii MERITO devin anul acesta 
mentori pentru profesorii aflați la început de carieră.

ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ
Pentru absolvenții Programului Ateliere de Antreprenoriat și mentorii 
din programul Mentoria, anul 2017 aduce ocazii noi pentru a face schimb 
de experiență. Alumni vor învăța din greșelile colegilor în 10 grupuri 
de mastermind, iar mentorii RBL se vor revedea periodic ca să-și 
optimizeze munca voluntară de mentorat.  

MAI MULTĂ CONECTARE
Absolvenții Programului Ateliere de Antreprenoriat vor fi încurajați să facă 

(mai mult) business împreună în 2017. Vom organiza întâlniri lunare ale 
comunității de 400 de alumni și vom lansa o platformă business-to-business 
în care își vor promova ofertele special pentru colegii din comunitate.

CONSILIERE DE SPECIALITATE
Românii din diaspora și antreprenorii din mediul rural vor fi sfătuiți și 
ajutați mai îndeaproape de comunitatea RBL ca să-și dezvolte afacerile. 
RePatriot va adăuga o componentă de consiliere pentru deschiderea 
unui business în țară, iar gospodarii din comunele selectate în programul 
Antreprenorești vor fi sprijiniți să se promoveze mai bine.

INSTRUMENTE DE BUNE PRACTICI
În 2017, ambele proiecte RBL pentru educație vor transpune bunele practice 
acumulate în instrumente pentru scalare. Tehnicile pedagogice ale celor 20 
de profesori MERITO vor fi compilate într-o galerie online și promovate apoi 
către profesorii din țară. Educația prin sport va fi reactivată în trei noi orașe, 
cu ajutorul unui manual de implementare  a proiectului CURTEA ȘCOLII, în 
format .pdf , care va fi transmis autorităților locale și Ministerului Educației.

DIN NOU, NOI ÎNCEPUTURI
Summit-ul înseamnă viață. În fiecare an, produce emoții și energie 
pentru mai multă acțiune din partea comunității RBL . Direcțiile 
sunt clare: CULTRURĂ ANTREPRENORIALĂ, EDUCAȚIE și BUNĂ 
GUVERNARE.

Tu ce impact vrei să lași în societate, în 2017? 

2017 Ce urmează

2016 Ce lăsăm în urmă
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JW Marriott Bucharest Grand Hotel
Program 3 martie

ORA ZIUA 2  - Vineri, 3 martie 2017
08:30 – 09:00 Primirea invitaţilor și welcome coffee

09:00 – 10:15
Grand Ballroom

SESIUNE PLENARĂ: Rolul educației în a genera o creștere economică sustenabilă
Este educația un factor important de creștere economică? Cercetările realizate de economişti de talie mondială susţin că da, printre aceştia se numără şi invitatul nostru 
special Eric A. Hanushek de la Institutul Hoover - Universitatea Stanford - împreună cu care vom găsi răspunsuri la întrebări ce ne frământă în legătură cu rolul educației 
în a genera o creștere economică sustenabilă.
Moderator: Florin Talpeș, Fondator & CEO Bitdefender
Keynote speaker:  Eric A. Hanushek, Senior Fellow al Institutului Hoover din cadrul Universității Stanford 

10:15 – 10:30  Pauză de cafea

10:30– 11:45
Grand Ballroom
Sala Timișoara

SESIUNE: Resursa umană: avantaj competitiv sau frână pentru 
dezvoltarea României?
Tendinţele demografice şi provocarea de a păstra profesioniştii în ţară schimbă 
modul în care antreprenorii şi liderii companiilor din România se raportează la 
piaţa forţei de muncă. Mai este resursa umană din România un magnet pentru 
investiții sau a început să încetinească dezvoltarea economică?  
Invitați: Dragoș Pîslaru, Consultant; Simona Gemeneanu, Co-Fondator Mor-
phosis Capital; Cristina Păsat, General Manager Professional; Lucian Butnaru, 
General Manager Cegeka România, Membru Board Fundația RBL

SESIUNE: Transformare digitală pentru creștere exponențială 
“Digitize or die” este noua paradigmă care structurează strategiile de business. 
Avântul tehnologic schimbă amețitor modelele de afaceri și este important să știm 
cum să folosim digitalizarea în avantajul nostru.
Moderator: Andi Dumitrescu, Director GfK România, Membru Board Fundația 
RBL
Invitați: Ivan O. Hernandez, Head of Consumer IoT EMEIA, EY; Bogdan Tudor, 
CEO Class IT Oursourcing; Alexandru Holicov, Co-fondator Adservio

11:45 – 12:00 Pauză de cafea

12:00 – 13:15
Sala Timișoara

Grand Ballroom

SESIUNE: REPATRIOT
Mulți dintre românii plecați să muncească în străinătate și-ar dori să se întoarcă sau 
să investească în România. Înseamnă un potențial imens de creștere economică. Ce 
soluții avem ca să creăm un mediu propice în țară pentru cei care doresc să acorde 
o nouă șansă României?
Moderatori: Marius Bostan, Antreprenor & Inițiator al proiectului RePatriot & 
Felix Tătaru, Președinte GMP Group
Invitați: Claudiu Lupaș, Vicepreședinte Fontana Group; Ioan Popa, Primar al 
Municipiului Reșița; Valentin Făgărășian, Președinte Consorzio Edile Iro; Dragoș 
Anastasiu, CEO Eurolines; Felix Pătrășcanu, CEO Fan Courier și Membru Board 
RBL

SESIUNE: Antreprenorești- renașterea satului românesc
Opt din zece persoane care părăsesc anual România provin din mediul rural. Este o 
statistică care ne-a îngrijorat, dar care, în același timp, ne-a îndemnat la acțiune, 
așa a luat naștere proiectul Antreprenorești – Adoptă un Sat!. În cadrul acestei 
sesiuni vom discuta despre cum revitalizăm economia rurală. 
Moderatori: Felix Daniliuc, General Manager Raiffeisen Leasing și Membru 
Board Fundația RBL & Mihai Marcu, Președinte, Fundația Romanian Business 
Leaders și Președinte, MedLife
Invitați: Alexandru Potor, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale; Șerban Georgescu, Regizor, editor și producător la Kolectiv; Virgil Baciu, Primar 
al comunei Corbi și Președinte GAL Ținutul Posadelor; Tudor Radu, Director Executiv 
GAL Ținutul Posadelor; Anca Irina Neda,  Director Școală Valea Stanciului și Președinte 
Asociația Amazonia; Ionel Ovidiu Gîngioveanu,  Primar Valea Stanciului

13:15 – 14:45  Prânz

14:45 – 16.15
Grand Ballroom Salon 

A+B+C
Sala Timișoara

SESIUNE DE LUCRU: IDEI. ACȚIUNE.IMPLICARE!
În cadrul sesiunii de generare de proiecte noi, ne suflecăm mânecile, ne 
împărtășim ideile cu ceilalți pentru a atrage susținerea și implicarea lor și trecem 
la ACȚIUNE. Proiectele generate până acum la Summitul RBL au schimbat viețile 
și afacerile a zeci de mii de români și continuă să o facă, cu dedicare din partea 
liderilor și a echipelor de proiect
Moderator: Dan Berteanu, Managing Partner Equatorial

SESIUNE DE LUCRU cu Eric A. Hanushek și actori din educație
Educația a fost întotdeauna o direcție strategică de interes și acțiune pentru Fundația 
Romanian Business Leaders și evenimentul său central, Summitul RBL. Vom dezbate 
alături de invitatul nostru special și de cele mai relevante ONG-uri din domeniul edu-
cației, de reprezentanți ai mediilor de business și academic, cum putem putem crește 
calitatea resurselor umane prin îmbunătățirea performanței sistemului educațional.
Moderator: Ștefan Pălărie,  Președinte Școala de Valori

16:15 – 16:30 Pauză de cafea

16:30 – 18:15
Grand Ballroom Salon 

A+B+C
Sala Timișoara

SESIUNE DE LUCRU: IDEI. ACȚIUNE.IMPLICARE!
Sesiune interactivă pentru generarea de noi proiecte.
Moderator: Dan Berteanu, Managing Partner Equatorial

SESIUNE DE LUCRU CU PROFESORII MERITO 
Două  generaţii de profesori MERITO vor discuta despre ce înseamnă să educi tineri care se 
descurcă în viață, cărora le place să învețe și care devin cetățeni activi și responsabili. Mai 
mult, vom identifica mijloace de implicare a comunității de business în educație. 
Moderator: Măriuca Talpeș, Lider Proiect MERITO și Manager, Intuitext

18:00 – 18:00 Pauză de cafea

18:15 – 19:00
Grand Ballroom Salon D

SESIUNE DE ÎNCHIDERE RBL SUMMIT 2017; DECERNAREA PREMIILOR RBL “LEAVE A MARK”
Trecem în revistă concluziile sesiunilor desfășurate în cele 2 zile și ne propunem să explorăm împreună răspunsurile la întrebarea “What’s next?”. De asemenea, vom afla care sunt acele 
proiecte care s-au bucurat de susținerea participanților și vor intra de anul acesta în portofoliul proiectelor care schimbă România, derulate de Fundația Romanian Business Leaders.
Moderator: Virginia Oțel, Communication Leader, Garanti Bank România, Mihaela Perianu, Membru Board, Fundația Romanian Business Leaders, AIMS România și 
Dale Carnagie Training România

19:00 – 
Sala Constanța

Cocktail

Program 2 martie
JW Marriott Bucharest Grand Hotel

ORA ZIUA 1  - Joi, 2 martie 2017
08:30 – 09:00 Primirea invitaţilor și înregistrare; welcome coffee

09:00 – 09:15
WELCOME SPEECH
Mihail Marcu, Președinte, Fundația Romanian Business Leaders și Președinte, MedLife

09:15 – 10:30
Grand Ballroom

SESIUNEA DE DESCHIDERE: Temele majore ale anului: subiecte care care ne fac agenda în 2017 
Trăim într-o lume mai tulbure decât am văzut cu toții vreodată, scuturată de regrupări de forțe, populism, confuzie și valori puse sub semnul întrebării. Tiparele după 
care funcționează lumea se schimbă, suntem parte a unei ere “post-lucruri pe care le luăm ca atare” și avem nevoie să înțelegem în ce cheie descifrăm toate aceste 
transformări.
Te invităm să vedem împreună care vor fi subiectele care vor ține capul de afiș pentru business în 2017 și de ce?
Moderator: Doru Lionăchescu (Membru Board, Banca Transilvania)
Invitați: Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România, Radu Crăciun, Președinte BCR Pensii, Iulian Stanciu, CEO eMAG, Dan Dungaciu, Directorul Institutu-
lui de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române

10:30 – 10:45  Pauză de cafea

10:45 – 12:00
Grand Ballroom
Sala Timișoara

SESIUNE:  Reinventarea antreprenoriatului într-o lume în schimbare
În vocabularul noului val de antreprenori români “Business as usual” își pierde 
din relevanță. Exponenții generației Y abordează în mod inovator tendințele 
sociale și economice pentru a construi oportunități de afaceri acolo unde ele par 
să nu existe. 
Moderator: Sergiu Neguț, Business angel & decan al Maastricht School of 
Management
Invitați: Sergiu Biriș, Co-Fondator & CEO ZONGA, Trilulilu; Vladimir Oane, Di-
rector de Produs, Hootsuite Media Inc.; Irina Alexandru, Program Manager Fitbit
Bogdan Iordache, Managing Director MVP Academy

 SESIUNE:  Digitalizarea guvernării și implicațiile pentru mediul de business
România se află  pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
digitalizarea serviciilor publice. Care sunt acele inițiative care sprijină cu adevărat 
interacțiunea administrație publică – cetățean – mediu de afaceri.
Moderator: Bogdan Tudor, CEO Class IT Oursourcing
Invitați: Nicolaie Moldovan, City Manager Alba – Iulia; Kaspar Korjus, Fonda-
tor E-Residency Estonia (video); Mihai Dobos, Consultant securitate și soluții IT, 
Membru Code for Romania

12:00 – 12:15 Pauză de cafea

12:15 – 13:30
Grand Ballroom

SESIUNE PLENARĂ:  Costurile măsurilor arbitrare și ale birocrației pentru mediul de business
Predictibilitatea a început să fie în ultimii ani un vis frumos pentru oamenii de afaceri din România. Factura de achitat  pentru lipsa de  continuitate și predictibilitate 
din zona fiscală, juridică și bancară o vom emite în această sesiune.  Vom discuta care sunt trendurile europene, locale și mondiale și la ce schimbări să ne așteptăm în 
România sau în regiune, ținând cont de noile conjuncturi în economie, fiscalitate, finanțare, imigrație și business în general.
Moderator: Oana Osman, Fondator & Redactor-Șef Profit.ro
Invitați: Angela Roșca, Managing Partner TaxHouse; Șerban Toader, Senior Partner KPMG România; Lucian Croitoru, Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a 
României; Dan Șucu, Președinte Mobexpert

13:30 – 15:00 Prânz

15:00 – 17:00
Grand Ballroom

SESIUNE PLENARĂ:  Care capital românesc?
Capitalul românesc este încă într-un stadiu embrionar. Fapt dovedit de poziția investițională slabă a României, aportul modest al companiilor cu capital românesc în 
totalul exporturilor și numărul mic de start-up-uri cu capital autohton care reușesc să depășească venituri anuale de 1 milion de euro.
Moderator: Mihail Marcu, Președinte, Fundația Romanian Business Leaders și Președinte, MedLife
Invitați: Florin Talpeș, Fondator și CEO Bitdefender; Felix Pătrășcanu, CEO Fan Courier și Membru Board RBL; Dragoș Petrescu, CEO City Grill și Membru Board RBL, 
alături de invitații lor din lumea finanțelor

17:00 – 17:15  Pauză de cafea

17:15 – 18:00
Grand Ballroom

SESIUNE INTERACTIVĂ: Alianța între generații. Puterea lui împreună
Z nu vine de la Zorro, ci de la generația Z, formată din adolescenții altfel: îndrăzneți, digitali, antreprenoriali. Cum renunțăm la diferența NOI și EI, vom descoperi în 
această sesiune. Vom vedea și cum devenim mai puternici împreună, explorând acele zone în care putem avea impact și aduce valoare adăugată printr-o abordare 
comună a aspectelor care ne preocupă.
Chair: Mihaela Perianu, Managing Partner AIMS România și Dale Carnegie Training România și Membru Board RBL
Invitați: Tori Popescu, Președinte Romanian Business Leaders Youth; Cristi Drăgan, Fondator Opportunity Weekend; Eduard Burghelia, Antreprenor & student The 
Entrepreneurship Academy; Linh Pham, Learnity

18:00 – 19:30
Sala Constanța

SESIUNE SPECIALĂ: Gala Profesorilor MERITO
O nouă generație de 10 profesori valoroși va fi  recunoscută în cadrul GALEI MERITO. Le vom mulțumi pentru determinarea și iubirea cu care mișcă România înainte.
Prezintă: Mădălina Marcu, Director de Dezvoltare, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC România) & Cătălina Popa, profesoară de Limba și Literatura Română 
în Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați și Profesor MERITO din generația I

19:30 –  
Grand Ballroom Salon D 

Cocktail
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Spirit, conectare și simplificare

WHAT’S NEXT?

71% 
dintre români nu cunosc un 
antreprenor care a pornit o 

afacere în ultimii 2 ani 
(GEM, 2014) (Barometrul Antreprenoriatului Românesc 2016, EY) (GEM, 2015)

64% 
dintre start-up-uri participă 
cel puțin la un eveniment de 
networking pe săptămână 

40% 
dintre românii care văd oportunități 

bune de business nu pornesc o 
afacere din frică de eșec 

??

ECOSISTEMUL ANTREPRENORIAL DIN ROMÂNIA

Miza unui ecosistemului antreprenorial puternic și sănătos în România 
este enormă. GEDI estimează că o îmbunătățire cu 10% a condițiilor 
actuale pentru antreprenoriat ar adăuga 74 miliarde de dolari la 
economia țării. 
Profilul României arată că problemele majore ale ecosistemului încep 
încă de la atitudinile față de antreprenoriat. Românii mai degrabă nu 
sunt echipați să recunoască instinctiv oportunități de business, au o 
poziționare defetistă față de eșec și nu au o predispoziție naturală pentru 
a se conecta și relaționa cu alți oameni și cu atât mai puțin cu mișcarea 
antreprenorială din România. 
Pentru cei care depășesc aceste bariere, provocările continuă cu 

sprijinul firav pe care îl primesc ca să-și ducă afacerile la nivelul următor. 
Antreprenorii români se simt mai degrabă singuri în momentele în 
care vor să ducă un business local la nivel național, sau de la regional la 
internațional, sau când devin conștienți că nu mai pot crește fără reguli de 
guvernanță corporativă și o structură independentă de conducere, care 
să înlocuiască managementul de familie. 
RBL adresează aceste probleme prin proiectele pentru antreprenoriat 
detaliate la paginile 50-55 și 58-61.
Indiferent de etapa în care se află, antreprenorii români se lovesc, în plus, 
de două provocări suplimentare care țin de climatul de business: hățișul 
birocratic și accesul la finanțare. 

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Percepția oportunităților de business

Abilitățile de a 
începe o afacere

Mondial
Legenda:

Europa
România

Toleranța la risc

Gradul de conectare 
la mediul antreprenorial

Suportul cultural 
pentru antreprenoriat

Afaceri deschise să fructifice 
oportunități de business

Gradul de absorbție a tehnologiei

Calitatea capitalul uman

Competiția

Inovarea 
de produs

Inovarea 
de procese

Antreprenori cu 
potențial mare 

de creștere

Gradul de 
internaționalizare

Capitalul de risc
0,30

0,38

0,24

0,19

0,42

0,29

0,47
0,45

0,29

0,30

0,30

0,58

0,69

0,73

RBL susține următoarele măsuri:
-  simplificarea procedurilor pentru:
 acordarea codurilor de TVA;
  obținerea cazierului fiscal sau judiciar și a 

autorizațiilor de funcționare și construcții;
  declararea muncitorilor zilieri la ITM;
 întocmirea documentelor de compensare
  instructajul inițial în protecția muncii și PSI; 

-  eliminarea:
  adeverințelor pentru obținerea indemnizațiilor de 

șomaj și creștere a copilului, pentru medic și privind 
veniturile realizate pe care le solicită primăriile;
 declarației 205;
  transmiterii informațiilor despre concediile medicale 

ale angajaților către CNAS;
  raportărilor statistice privind câștigurile salariale;
  întocmirii și transmiterii planului anual de concedii la 

începutul fiecărui an;
  ordinelor de deplasare pentru alte activități decât 

cele de transport;
  obligativității analizei de risc la securitatea fizică;
  prețurilor de transfer pentru companiile românești, 

în paralel cu posibilitatea consolidării fiscale;
  obligației de a anunța modificările în situația creanțelor.

 -  plafonarea nivelului peste care sunt obligatorii întoc-
mirea unui contract și completarea CNP-ul în factură; 

-  digitalizarea cererilor de concediu și a plăților în 
trezorerie

-  promovarea și sprijinirea de noi scheme de finanțare 
pentru IMM-uri care să stimuleze crearea de fonduri 
de investiții de private equity cu finanțare mixtă - 
guvernamentală și privată;

-  crearea unui organism public-privat cu obiective 
clare, reguli de guvernanță și indicatori de 
performanță care să gândească și să coordoneze 
implementarea programelor naționale pentru 
antreprenori .

Una din 400 de companii nou înființate în perioada 2005-2010 este 
start-up pur românesc care a ajuns să raporteze venituri anuale de 
peste 1 milion de euro, în 2015, arată un studiu COFACE din decembrie 
2016. Indiferent de proveniența capitalului și apartenența la un grup 
de companii, afacerile înființate în perioada analizată funcționează 
mai ales în sectoare puțin inovative și aduc valoare adăugată scăzută 
(comerț, distribuție, construcții și transporturi). 
Inovația este dealtfel una dintre provocările majore cu care se confruntă 
ecosistemul antreprenorial din România. Potrivit raportului Global 
Entrepreneurship Index 2017, realizat de Global Entrepreneurship and 
Development Institute (GEDI), România înregistrează ponderi scăzute 
ale companiilor antreprenoriale care oferă produse noi pentru măcar o 

parte din clienți (inovația de produs) și care folosesc tehnologii mai noi 
de 5 ani (inovația de proces). 
Raportul GEDI mai arată că antreprenorii români tind să deschidă 
afaceri în sectoare aglomerate, cu competiție puternică, și că sunt 
puțini cei care pornesc o afacere pentru că sunt motivați să fructifice o 
oportunitate de business. 
Realitatea din teren arată că afacerile românești sunt mai degrabă 
construite pe idei de business generale și documentate modest, 
progresează lent și nu au strategii pe termen lung. În plus, accesul la 
finanțare și impozitarea sunt doi dintre cei mai problematici factori care 
le influențează competitivitatea, potrivit Raportului Competitivității 
Globale 2016-2017, realizat de Forumul Economic Mondial. 

Antreprenoriatul 
românesc, embrionar

WE ARE HERE

4.000.000 lei 
cifra de afaceri medie a 
unei companii care-și 
întrerupe activitatea

23% 
din start-up-uri sunt 
pornite să fructifice o 

oportunitate

160.000 
de companii își 

întrerup activitatea 
în 2016 +6.5%

74.000 
de companii noi 

înregistrate în 2016 
+15%

10 ani 
durata medie 

de viață a unei 
companii

27% 
din start-up-uri 
sunt pornite din 

necesitate

IMPOZITAREA ACCESUL LA FINANȚARE 

Disponibilitatea capitalului 
de risc

2016

123
100

83
98

2015 2014 2013

Efectul impozitării asupra 
stimulării muncii

2016

119 118
140 146

2015 2014 2013

Finanțarea prin piața locală 
de capital

2016

125
103

78
92

2015 2014 2013

Efectul impozitării asupra 
stimulării investițiilor

2016

127 126 128 136

2015 2014 2013

SURSE: Global Entrepreneurship Monitor, Global Entrepreneurship and Development Institute, COFACE

SURSA: GEDI

(locul României în lume conform Global Competitiveness Report) (locul României în lume conform Global Competitiveness Report)
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57%57%
altă profesie decât una tehnică

(-15% față de 2006)

nu știu ce și-ar dori 
să lucreze la 30 de ani

20% -  (+10% față de 2006) 20%

sistemul medical 
(+4,9% față de 2006) 11,5%

 ingineri sau 
profesioniști în științe 

(-0,4% față de 2006) 6%

profesioniști în ITC 
(+0,8% față de 2006) 5%

tehnicieni sau profesioniști 
în domenii legate de științe 

(+0,3% față de 2006) 0,5%

REZULTATE

Definit clar și coerent unde 
vrem să ajungem în core-
lație cu politicile europene 

și Agenda de Dezvoltare 
Globală Durabilă;

Promovate și implementate 
mecanisme de reglare: 

antreprenoriat / 
intraprenoriat / reinserția 

diasporei / programe 
executive / învățarea pe tot 

parcursul vieții / pachete 
de mobilitate;

Susținută productivitatea 
angajaților: etica muncii, 

performanță vs. salarizare, 
reconversia dinspre public 

spre privat;

Conștientizare și abordare 
punctele nevralgice  

(cauze și nu efecte) din 
sistemul de educație.

Cheia este la profesori

WHAT’S NEXT?

65% 
din elevii de 7 ani vor câștiga bani 

dintr-o activitate care astăzi nu există
2016, Future of Jobs Report, World Economic Forum 2015, PISA, OECD

23% 
din elevii români de 15 ani și-ar dori ca la 30 de 
ani să lucreze într-un domeniu legat de științe

??

CE ȘI-AR DORI TINERII ROMÂNI DE 15 ANI  
SĂ LUCREZE ÎN 2030

Studiul Forumului Economic Mondial despre Viitorul Locurilor de Muncă 
arată că doi din trei copii care au început școala în 2016 vor ajunge să 
facă o muncă despre care astăzi nu știm în ce va consta. Avem totuși 
câteva indicii despre domeniile în care și-ar dori să lucreze tinerii de 15 ani, 
conform datelor PISA. Comparativ cu media țărilor OECD, elevii români 
sunt mai atrași de ITC (5% din elevi, dublu față de media țărilor OECD și 
locul 3 în lume după Bulgaria și Estonia), dar mai puțin interesați să lucreze 
ca ingineri sau profesioniști în alte domenii științifice (6% față de media 
OECD de 9%) sau ca tehnicieni (0,5% din elevi, de trei ori mai puțin decât 
media OECD).
Cheia de boltă a reformei sistemului de educație stă în calitatea 
profesorilor, spune Eric Hanushek, cercetător al Institutului Hoover din 
cadrul Universității Stanford și keynote speaker în deschiderea zilei II a 
RBL Summit. RBL susține următoarele măsuri:

  flexibilizate legile care astăzi fixează profesorul pe post, astfel încât:
  să rămână în sistem doar profesorii cu adevărat buni;
  să existe evaluări continue care să permită eliminarea profesorilor cu 

pregătire slabă;
  ridicat nivelul cerut la intrarea în învățământ a profesorilor;
  crescute salariile profesorilor și corelate cu performanța lor;
  încurajați profesorii să participe la programe unde să învețe:
  să predea într-un mod aplicat și apropiat de viața de zi cu zi a elevului;
  să încurajeze talentele și aptitudinile elevilor și să le dezvolte 

curiozitatea, gândirea critică, creativitatea și încrederea în sine;
  să își asume rolurile de mentor și facilitator, nu doar de transmițător 

de cunoștințe;
  să insufle elevilor bucuria muncii bine făcute, respectul față de ceilalți , 

spiritul de colaborare și să-și asume responsabilități.  

Nivelul inadecvat de educație a forței de muncă este unul dintre cei 
mai problematici factori care influențează competitivitatea afacerilor 
în România, după accesul la finanțare, birocrația ineficientă a guvernării 
și impozitarea, potrivit Raportului Competitivității Globale 2016-2017, 
realizat de Forumul Economic Mondial. 
Companiile din România evaluează, în medie, 14 persoane până 
selectează candidatul potrivit, iar apoi durează, în medie, opt luni 
pentru a forma o persoană angajată pe o poziție entry level, conform 
unui studiu realizat de Millward Brown împreună cu Coaliția pentru 
Dezvoltarea României și Ejobs, în 2015 și la care au participat peste 400 
de companii. 
Una dintre cauze este calitatea sistemului de educație din România, 

care, în numai doi ani, a căzut 60 de locuri (locul 121 în lume, potrivit 
Raportului Competitivității Globale) și care generează o rată alarmantă 
de analfabetism funcțional (42% față de media europeană de 18%, 
în 2012) și rezultate slabe ale elevilor români de 15 ani, la testele 
Programului Internațional de Evaluare a Elevilor (PISA), conform datelor 
Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD).
Tabloul de bord al forței de muncă din România devine însă și mai sumbru 
când punem în ecuație ponderea mare și în creștere a tinerilor de 15-
24 de ani care nu lucrează sau nu urmează vreo formă de învățământ 
(18% în 2015, față de media europeană de 12%, potrivit Eurostat) și 
incapacitatea României să rețină și să atragă talente (locul 133, respectiv 
127 în lume, în 2016, potrivit Raportului Competitivității Globale). 

Un sistem de educație   
în cădere liberă

WE ARE HERE

40% 
din elevii de 15 ani au 
performanțe slabe la 

matematică
2015, PISA, OECD (versus 23% în OECD) 

39% 
din elevii de 15 ani au 
performanțe slabe la 

citire 
2015, PISA, OECD (versus 20% în OECD)

80% 
din elevii de 15 ani 

nu știu să explice de 
ce cutremurele apar 
mai frecvent în unele 
zone decât în altele

2015, PISA, OECD (versus 67% în OECD)

50% 
din elevii de 15 ani 
spun că orele de 

științe nu sunt 
plăcute

2015, PISA, OECD (versus 33% în OECD)

CALITATEA SISTEMULUI DE 
EDUCAȚIE
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CAPACITATEA DE A REȚINE ȘI 
ATRAGE TALENTE

2016

121
90

61
99

2015 2014 2013 Capacitatea țării de  
a reține talente

2016

133 131 128 138

2015 2014 2013

Capacitatea țării de  
a atrage talente

2016

127
113 115

132

2015 2014 2013

(locul României în lume conform Global Competitiveness Report)

SURSA: 2015, PISA, OECD
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Predictibilitate, predicitibilitate, 
predictibilitate

WHAT’S NEXT?

Actualul program de guvernare în România prevede eliminarea 
cotei unice de impozitare a veniturilor de la 1  ianuarie 2018. Astfel, 
contribuabilii care câștigă minimum 2.000 de lei brut nu vor mai fi 
impozitaţi, iar cei cu venituri peste 2.000 de lei brut vor fi impozitați cu 
10%, față de 16%. 
Această schemă va duce la prăbușirea veniturilor bugetare, complicații 
birocratice și poate conduce la o majorare ulterioară a cotelor de 
impunere pentru persoanele fizice cu venituri mai mari, adică exact 
clasa medie. Va conduce la o impozitare disproporţionată, iar cei mai 

afectaţi vor fi tocmai oamenii care aduc valoare adăugată mare 
economiei, cei care lucrează în sectoare performante şi care pot migra 
uşor către ţări în care progresul lor nu este afectat, iar serviciile sociale 
primite în schimbul impozitelor plătite sunt de o mai bună calitate 
(sănatate, educaţie, infrastructură etc.).

Ori cota unică de impozitare este tocmai unul dintre avantajele 
competitive ale României şi cel mai bun lucru care s-a întâmplat 
economiei româneşti, potrivit mediul de business.

RBL susține următoarele 
priorități:

- Păstrarea cotei unice de 
impozitare a salariilor şi a 

profiturilor;

- Ferirea echilibrului și 
a creșterii economice 
de măsuri arbitrare și 

heirupiste;

- Consultarea mediului de 
afaceri de către Guvern, 

conform legii.

Birocrația ineficientă a guvernării este al doilea cel mai problematic 
factor care influențează competitivitatea afacerilor în România, 
după accesul la finanțare, potrivit Raportului Competitivității Globale 
2016-2017, realizat de Forumul Economic Mondial. România a pierdut 
26 de locuri la transparența politicilor guvernamentale (locul 110 în 
lume în 2016)  și 29 de poziții la nivelul achizițiilor publice de produse 
tehnologice avansate (locul 134 în lume în 2016), un indicator al gradului 
de digitalizare a guvernării.
Transparența în România a primit o lovitură puternică chiar de la începutul 
anului 2017, când investitorii locali și străini au fost luați prin surprindere 
de deciziile economice luate de Guvern fără consultare, fără studii de 
impact, dar cu o pronunțată aplecare populistă. Comunitatea de afaceri 
a sancționat public atacul la predictibilitate și performanță economică 
al modificărilor neanunțate care au vizat creșterea taxării prin anularea 

plafonului de cinci salarii pentru plata CAS și CASS, creșterea salariului 
minim, noul regim de taxare pentru microîntreprinderi și creșterea 
salariilor în sectorul public. 
După predictibilitate, mediul de business din România cere performanță 
în sectorul public. Ori deciziile de la începutul anului 2017 au fost luate 
fără să fie condiționate de evaluări, de scăderea personalului bugetar 
sau de încadrarea într-un buget fix total. În plus, eficiența folosirii 
banului public nu este ajutată nici de gradul de digitalizare a guvernării. 
Potrivit Indexului Economiei și Societății Digitale (DESI) realizat de 
Comisia Europeană, oferta de servicii publice online din România este 
printre cel mai puțin sofisticate din Europa, iar ponderea utilizatorilor 
români de internet  care le și folosesc, deși în creștere, este cea mai 
scăzută din Uniunea Europeană.

România, (buna) guvernare și 
(im)predictibilitatea fiscală

WE ARE HERE

54% 
cu atât este mai mare 

salariul în sectorul 
public decât media din 

sectorul privat 

8% 
din utilizatorii de internet 
folosesc servicii publice 

online (32% media UE, 2015)

BIROCRAȚIA INEFICIENTĂ A GUVERNĂRII 

2016

134
105

75
99

2015 2014 2013 2016

110
84 86

115

2015 2014 2013
Achizițiile guvernamentale de produse tehnologice 

avansate
Transparența politicilor  guvernamentale

91%

89%

81%

77%

76%

41%

37%

IMPOZITAREA ÎN LUME – TENDINȚE
CE SPUN DIRECTORII FINANCIARI (STUDIU TAXHOUSE-TAXAND, 2016):

(locul României în lume conform Global Competitiveness Report)

expunerea activităților de planificare fiscală, prin media, are un impact negativ asupra 
reputației companiei;

mai multă transparență privind impozitarea globală va crește 
costurile de conformare ale companiilor

competiția între țări, în materie de impozitare, va crește în următorii 5 ani

în ultimul an, numărul de controale ale autorităților 
fiscale a crescut și continuă să fie agresive

regimul de impozitare este un subiect constant pe 
agenda board-urilor multinaționalelor

prețurile de transfer sunt cel mai 
provocator subiect privind impozitarea

o reducere de 5% a impozitării 
ar tenta compania pentru care 
lucrează să-și schimbe sediul
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Eduard Inizian este aici,       
la summit.
“Încrederea clienţilor se obţine greu, dar prin expertiza pe care o dovedim, prin 
răbdarea cu care suntem alături de client pe perioade mai lungi de un an de zile, 
reuşim să le-o câştigăm pas cu pas. În general, avem parteneriate pe 3 ani de zile. 
După 3 ani de zile, putem spune că suntem deja împreună la un drum lung.”

Dacă vrei să afli mai multe despre cum creează Erste AM valoare pentru clienţii lui, 
întreabă-l pe Eduard Inizian sau pe oricine din echipa noastră.

www.erste-am.ro > informaţii pentru client > informaţii despre fond

WHAT’S NEXT?

WE ARE HERE!

2017, anul inflexiunii
România post-

alegeri legislative1

Care sunt tehnologiile cu cel mai 
mare impact asupra modelelor 

tradiționale de business?

Unde ne uităm ca să identificăm 
punctele cheie pentru o educație 

de calitate?

Care sunt costurile 
desfășurării de activități 

economice sub noul guvern?

Cum abordăm provocările 
generate de migrația forței de 

muncă calificată?

1

3

2

4

2 Deznodământul 
Brexit

Sesiuni

3 Alegeri în Franța și 
Germania 4 Donald Trump, 

președintele SUA

Cum  
dăm un sens 

lucrurilor care
 se întâmplă 

 în jurul  
nostru?

1 Temele majore ale 
anului: subiectele care 
ne vor stabili agenda în 
2017

5 Care capital românesc?

9 Transformare digitală 
pentru creștere 
exponențială

2 Reinventarea 
antreprenoriatului 
într-o lume în 
schimbare

6 Alianța între generații. 
Puterea lui ÎMPREUNĂ

10 Sesiunea plenară 
RePatriot

3 Digitalizarea guvernării 
și implicațiile pentru 
mediul de business

7 Rolul educației în a 
genera o creștere 
economică sustenabilă

11 Antreprenorești - 
Renașterea satului 
românesc

4 Costurile măsurilor 
arbitrare și al birocrației 
pentru mediul de 
business

8 Resursa umană: avantaj 
competitiv sau frână 
pentru dezvoltarea 
României?

Repere ale 
prezentului

Forțe care 
conturează 
trendurile• Incertitudine

• Tehnologii disruptive

•  Tendințe de 
dezagregare

•  Schimbări politice și 
sociale

• Tehnologie

• Globalizare

•  Demografie

(cf. EY Global)

Direcții
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Doru Lionăchescu

Moderator:

Doru Lionăchescu este în prezent Membru al Consiliului de 
Administrație al Băncii Transilvania și al BT Capital Partners, di-
vizia de investment banking a grupului financiar BT, care a luat 
naștere prin achiziția Capital Partners de către BT Securities la 
începutul anului 2016. Banca Transilvania este a doua cea mai 

mare bancă din România, BT Capital Partners a fost desemna-
tă la începutul anului 2016 drept „Cel mai bun retail broker” de 

către Bursa de Valori București. Înainte de a se alătura Grupului 
Financiar Banca Transilvania, Doru Lionăchescu a fost Președin-

te-Fondator și Partner Principal al Capital Partners SRL.

JOI, 2 martie 09:15 – 10:30

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Speakeri:

Bogdan Ion
 Country Managing Partner 

EY România

Este licențiat în Cibernetică și 
Prognoză Economică la  ASE Bu-
curești și are un Master în Micro-
economie aplicată de la Universi-
tatea din Orleans, Franța.  Bogdan 
este membru al Association of 
Chartered Certified Accountants, 
membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România și mem-
bru al Corpului Experților Con-
tabili și Contabililor Autorizați din 
România.

Radu Crăciun
 Președinte BCR Pensii

Din luna octombrie 2016, este 
Vicepreședinte al Asociației 
Administratorilor Independenți, 
fiind și unul dintre membrii fon-
datori ai acestei organizații.
În perioada 2014-2016 a activat 
ca Economist-șef și Director de 
cercetare al Băncii Comerciale 
Române.

Iulian Stanciu
 CEO eMAG

Iulian a dezvoltat prima afacere 
în 1998, iar după doi ani a fondat 
Network One Distribution, cea 
mai mare companie de distri-
buție IT și electronice. În 2009 
a intrat în acționariatul eMAG și 
a preluat conducerea retaileru-
lui online. În 2010 a achiziționat 
Flanco și este unul dintre acțio-
narii berăriei H din București.

Dan Dungaciu
 Directorul Institutului de Știinţe Politice 

și Relaţii Internaţionale al Academiei 
Române

Este profesor universitar la Facul-
tatea de Sociologie și Asistenţă 
Socială a Universităţii din Bucu-
rești. A studiat sau a lucrat ca cer-
cetător asociat în diverse instituţii 
occidentale. Este deţinător al dis-
tincţiei de stat „Meritul de Onoa-
re” al Republicii Moldova (2009). 
În anul 2010 a deţinut funcţia de 
consilier prezidenţial pentru inte-
grare europeană al președintelui 
Republicii Moldova.

Trăim într-o lume mai tulbure decât am văzut cu toții vreodată, 
scuturată de regrupări de forțe, populism, polarizarea econo-
miei și valori puse sub semnul întrebării. 
Tiparele după care funcționează lumea se schimbă, suntem 
parte a unei ere “post-lucruri pe care le luăm ca atare” și avem 

nevoie să înțelegem în ce cheie descifrăm toate aceste trans-
formări. Ne vom uita atât la datele de tablou ale economiei 
românești, cât și la temele legate de puncte nevralgice de pe 
harta actuală a Europei. 

Sesiune de deschidere

Temele majore ale  
anului: subiecte care ne 
vor stabili agenda în 2017

Ce teme ar trebui să ne preocupe în relația cu Rusia și Statele 
Unite?

Cum arată echilibrul macroeconomic și ce înseamnă cifrele pentru 
business?

Care sunt subiectele care vor ține capul de afiș pentru business în 
2017 și de ce?

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Sergiu NEGUȚ  
Business angel & decan al Maastricht School of Management

Moderator:

Sergiu este consultant specializat în transformarea afacerii 
în scopul creșterii, leadership bazat pe valori și dezvoltare 
comercială centrată pe client. El joacă rolul de Angel Investor, 
Membru al Boardului Consilier al CEO-ului în mai multe afaceri 
locale, cea mai cunoscută dintre acestea fiind frufru. Este 

unul dintre cei doi lideri ai proiectului MENTORIA, platforma de 
mentorat a Romanian Business Leaders.

JOI, 2 martie 10:45 - 12:00

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Speakeri:

Sergiu Biriș
 Co-Fondator & CEO 

ZONGA, Trilulilu 

În 2007 a lansat Trilulilu, premiat 
ca cel mai bun site de Divertis-
ment și Timp Liber la festivalul 
Internetics și cel mai bun site 
de User Generated Content la 
Webstock. În același an, împre-
ună cu Andrei Dunca și Mark 
Trefgarne a cofondat LiveRail, 
companie achiziționată de Fa-
cebook în 2014. În 2012 a lansat 
Zonga, prima aplicație de music 
streaming din România.

Vladimir Oane
 Membru de board 

Innovation Labs

Ocupă funcția de Director de 
Produs, în cadrul Hootsuite Me-
dia Inc. și este membru în boar-
dul de conducere al Innovation 
Labs România. Din 2008 este 
consilier și membru al board-
ului 2Performant. În perioada 
2007 – 2011, a ocupat poziţia 
de CEO al uberVU, companie al 
cărei cofondator este.

Irina Alexandru
 Program Manager Fitbit 

Irina Alexandru este designer de 
produs și promotor al designului 
românesc. La vârsta de 23 de 
ani a înființat AIRA Design Stu-
dio, companie ce a dezvoltat nu-
meroase proiecte de design de 
produs, branding și advertising 
la nivel internațional. În 2014 s-a 
alăturat echipei fondatoare Vec-
tor Watch, fiind implicată activ în 
procesul de creștere accelerată 
a companiei. 

Bogdan Iordache
Managing Director MVP 

Academy

Din 2014 conduce MVP Aca-
demy, un program de accele-
rare pentru start-up-urile din 
tehnologie din Europa Centrală 
și de Est. Bogdan este și co-
fondator How to Web și Tech-
Hub, București. De asemenea, 
coordonează activitatea MVP 
Angels și se află în boardul de 
conducere al TechAngels, pri-
ma rețea de investitori privați în 
start-up-uri tehnologice.

Antreprenoriatul, așa cum îl știm, se transformă fundamental. 
“Business as usual” este o sintagmă care și-a pierdut mult din 
relevanță pentru noul val de antreprenori români. Exponenții 
generației Y abordează în mod inovator tendințele sociale și 

economice pentru a construi oportunități de afaceri acolo unde 
ele par să nu existe. Acești antreprenori nonconformiști regân-
desc modelele de business, răstoarnă vechile certitudini și 
creează piețe noi.

Sesiune

Reinventarea  
antreprenoriatului  
într-o lume în schimbare

Ce ar putea să schimbe lumea în următorii 10 ani și ce oportunități 
întrezăresc tinerii antreprenori în aceste schimbări?

Cum privesc și cum abordează aceștia trendurile în ceea ce 
privește antreprenoriatul?

Cum reușesc aceștia să se extindă dincolo de piața internă, chiar și 
într-un context economic marcat de incertitudine? Ce oportunități 
sau amenințări întrezăresc în ele?

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Bogdan TUDOR 

Moderator și chair de sesiune:

Începând cu 1999, Bogdan Tudor a contribuit decisiv la construcția 
unei companii de comunicații prin Internet – PCNET - ce a ajuns 
în cinci ani pe poziția a doua în piață și care a fost achiziționată de 
RCS&RDS în 2004 într-o tranzacție evaluată la 10 milioane de 
Euro. 

Din 2005 s-a dedicat propriei companii și conduce astăzi cea mai 
dinamică companie de servicii IT din România care s-a dezvoltat 

de la zero la 120 de angajați și la o cifră de afaceri cu șase zerouri.

JOI, 2 martie 10:45 - 12:00

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Speakeri:

Potrivit indicelui economiei și societății informaționale (DESI), 
stabilit de Comisia Europeană, România se află  pe penultimul 
loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea ser-
viciilor publice. Procesul de digitalizare presupune o serie de 
avantaje atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri, 
cele mai relevante fiind legate de reducerea costurilor și a biro-
crației. Conform Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală, 
e-guvernarea este una dintre cele 4 direcții de acțiune prin care 
se dorește atingerea obiectivelor de competitivitate și creștere 

economică cuprinse în Strategia Europa 2020. Deși au existat 
o serie de investiții în astfel de inițiative, este greu de precizat 
în acest moment care sunt acele servicii digitale pe care com-
paniile le au la dispoziție și le pot folosi ca să scadă costurile 
asociate interacțiunii cu administrația publică. Sesiunea își pro-
pună să treacă în revistă inițiativele care sprjină cu adevărat o 
interacțiune eficientă a cetățenilor și mediului de business cu 
administrația publică precum și pe cele născute dintr-o cooper-
are deschisă cu mediul de business local. 

Sesiune

Digitalizarea guvernării 
și implicațiile pentru 
mediul de business

Cum îți împuternicești cetățeanul ca să guvernezi mai ieftin?

Cum poate digitalizarea guvernării să sprijine România pentru a 
deveni mai performantă în administrație?

Ce costuri ai când interacțiunea cu administrația este greoaie?

Întrebări la care ne propunem să răspundem

Nicolaie Moldovan 
 City Manager  

Alba – Iulia 

Este licențiat al Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca în științe politice și gu-
vernamentale. Din anul 2012 este City 
Manager al orașului Alba-Iulia. În perioada 
2003 – 2012, a fost Director al Serviciului 
de Proiecte Comunitare, din cadrul primă-
riei  Alba-Iulia.

Mihai Dobos
 Consultant securitate și soluții 
IT, Membru Code for Romania

Kaspar Korjus
 Fondator  

E-Resident Estonia

E-Residency Estonia este un program 
lansat în 2014 ce permite celor care nu 
sunt cetățeni estonieni, să aibă acces la 
o serie de servicii precum înființarea unei 
firme, servicii bancare și fiscale, procesări 
de plăți etc.

Mihai face parte din echipa Code for Ro-
mania, o comunitate de tineri profesi-
oniști și entuziaști care dezvoltă soluţii 
IT cu scopul de a rezolva probleme ale 
societăţii. Este absolvent al Academiei 
Tehnice Militare și are o vastă experien-
ță profesională în securitatea rețelelor și 
a informațiilor. Din 2014, dezvoltă soluții 
de securitate în cadrul Fortinet, pentru 
clienți din România, Bulgaria, Moldova și 
regiunea Mării Adriatice.



Fundația Romanian Business Leaders
Calea Dorobanților nr. 42, et.3, ap.5, sector 1, București, România

e-mail: contact@rbls.ro; tel.: +40 21  794 14 98www.rbls.ro 2524

ROMANIAN BUSINESS
LEADERS SUMMIT
BUCUREŞT I ,  2 -3  MART IE  2017

Oana Osman

Moderator:

Este jurnalist de peste 18 ani. Fost redactor-șef al revistei Capi-
tal, la care a lucrat timp de aproape 13 ani, acoperind domenii ca 
piața bancară, asigurări, fiscalitate, macroeconomie, a început, 
din 2015, un nou proiect de presă economică. Alături de mai 
mulți jurnaliști cu experiență, a lansat atunci Profit.ro, o plat-

formă de jurnalism economic online, completată de secțiuni cu 
instrumente utile pentru publicul interesat de produse financi-

are, investiții, oportunități de afaceri. Publicația se concentrează 
pe analize, știri exclusive, investigații, informații contextualizate, 

subiecte cu abordări care scapă altor instituții media.

JOI, 2 martie 12:15-13:30

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Speakeri:

Angela Roșca
 Managing Partner 

TaxHouse 

Angela are 20 de ani de 
experiență în consultanța 
fiscală locală și interna-
țională, lucrând pentru 
companii precum TaxHouse 
(în prezent, ca managing 
partner), Andersen și Ernst 
& Young. Este consultant 
fiscal autorizat de Camera 
Consultanților Fiscali.

Șerban Toader
 Senior Partner KPMG 

România

Șerban Toader lucrează la KPMG 
în România din 1996, iar din oc-
tombrie 2007 este Senior Part-
ner al firmei. Șerban este Mem-
bru al Consiliului Consultativ al 
Academiei de Studii Economice 
și Vicepreședinte în Comitetul 
Director al United Way România. 
A fost Vicepreședinte și Membru 
în Comitetul Director al Consiliu-
lui Investitorilor Străini (FIC) din 
România.

Lucian Croitoru
 Consilier al Guvernatorului 

Băncii Naționale 

Economist român, consilier pe 
probleme de politică monetară 
al guvernatorului Băncii Națio-
nale a României (BNR). În anul 
1998 a fost numit în funcţia de 
consilier al guvernatorului BNR, 
iar în anul 2000 a fost consilier 
al primului ministru de la acea 
vreme, Mugur Isărescu.

Dan Șucu
 Președinte  
Mobexpert 

Dan Șucu este fondatorul și pre-
ședintele Grupului Mobexpert. A 
fondat compania în 1993, iar as-
tăzi Mobexpert este liderul pieței 
de retail de mobilă și decorațiuni 
pentru casă, cu o cifră de afaceri 
de 150 milioane euro în 2016. 
Mobexpert produce în Româ-
nia, în cele șapte fabrici, aproape 
două treimi din mobilierul pentru 
casă și birou prezent în rețeaua 
sa de magazine, hipermagazine 
și în magazinul online. 

Costurile asociate lipsei de continuitate și predictibilitate din 
zona fiscală, juridică și bancară sunt foarte mari pentru an-
treprenorii români și firmele care își desfășoară activitatea în 
țara noastră. În cadrul acestei sesiuni vom dezbate care sunt 

trendurile europene, locale și mondiale și la ce schimbări să ne 
așteptăm în România sau în regiune, ținând cont de noile con-
juncturi în economie, fiscalitate, finanțare, imigrație și business, 
în general.

Sesiune

Costurile măsurilor 
arbitrare și al birocrației 
pentru mediul de business

Care mai sunt pilonii de continuitate și predictibilitate economică, 
fiscală, juridică și de business la nivel mondial și al Uniunii 
Europene, în contextul actual?

Care sunt trendurile europene, locale și mondiale și la ce schimbări 
să ne așteptăm în România sau în regiune, ținând cont de noile 
conjuncturi în economie, fiscalitate, finanțare, imigrație și business, 
în general?

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Mihail Marcu
Președinte al Consiliului Director al MedLife și al Boardului Fundației 
Romanian Business Leaders

Chair & moderator sesiune :

Membru fondator și președinte al Consiliului Direc-
tor al Fundației Romanian Business Leaders
Mihail Marcu ocupă poziția de Președinte al Con-

siliului Director la MedLife SA. Anterior a ocupat 
pozițiile de Vicepreședinte al Ro Bank (OTP Bank 

România), Manager al Departamentului Corporate 
Ro Bank și Ofițer de Risc Credite la Credit Bank.

Mihai a absolvit Facultatea de Matematică și Științe 

ale Calculatorului la Universitatea București  și și-a 
completat studiile post universitare cu traininguri în 
business și management la Institutul Bancar Român, 
The Open University, JAICA, DC Gardner.  
Pasionat de navigație, în 2008, a fondat o companie 
specializată în acest domeniu - NauticLife -, iar în 
2010 a lansat Colegiul Nautic Român, prima instituție 
privată de educație navală din țară.

JOI, 2 martie 15:00-17:00

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Speakeri:

Astăzi, capitalul românesc este încă într-un stadiu embrionar. 
O arată poziția invetițională internațională slabă a României, 
aportul modest al companiilor cu capital românesc în totalul 
exporturilor și numărul mic al start-up-urilor care reușesc să 
depășească venituri anuale de 1 milion de euro. În 2015, după 
5-10 ani de la înființare, doar 0.25% (unul din 400) start-up-uri 
cu venituri anuale de peste 1 milion de euro aveau capital pur 
românesc. Este, așadar, mult mai valoros pentru economie să 

construiești afaceri împreună cu parteneri care vin cu experien-
ță, competențe și capital. 
România are nevoie azi de obiective clare, predictibilitate, 
productvitate și performanță. Este esențial ca politicile pu-
blice să stimuleze formarea capitalului românesc și să asigu-
re un cadru transparent, stabil și predictibil, în care capitalul 
autohton și străin să producă valoare pentru economie și 
pentru români.

Sesiune

Care capital
românesc?

Care e de fapt impactul capitalului românesc în economie?

Câți bani plasează și câți bani împrumută antreprenorii români de la 
bănci?

Cum putem întări capitalul românesc?

Întrebări la care ne propunem să răspundem

Florin Talpeș
 Fondator & CEO  

Bitdefender

Florin Talpeș este CEO al Bitdefender, 
producătorul celui mai cunoscut brand IT 
românesc în lume. În anul 1990, împreună 
cu soția sa, Măriuca, au creat Softwin, o 
companie românească de software care 
în primii 5 ani de viață s-a focalizat 100% 
pe piețele Europei de Vest. 

Dragoș Petrescu
 CEO City Grill  

Felix Pătrășcanu
 Co-fondator FAN Courier

Felix a absolvit Facultatea de Drept în 
1994. În același an începe colaborarea cu 
o firmă de curierat, urmând ca după 3 ani, 
alături de frații Adrian și Neculai Mihai, să 
pună bazele actualei companii FAN Couri-
er, care este acum liderul pieței de curie-
rat rapid din România.

Dragoş Petrescu este Antreprenor 
self-made în domeniul ospitalităţii. A 
fondat lanţul de restaurante City Grill - 
City Cafe, Buongiorno şi Hanul Berarilor 
şi operează brandurile istorice Caru’ cu 
Bere, Pescăruş şi Hanul lui Manuc. Este 
cofondator al lanţului de restaurante La 
Mama (exit 2004).



Fundația Romanian Business Leaders
Calea Dorobanților nr. 42, et.3, ap.5, sector 1, București, România

e-mail: contact@rbls.ro; tel.: +40 21  794 14 98www.rbls.ro 29

Speakeri:

Tori Popescu
 Președinte Romanian 

Business Leaders Youth 

Elevă în clasa a 12-a la Cole-
giul Naţional Sfântul Sava. A 
participat la proiecte precum 
Interact, GROW, Excepţionalii, 
European Youth Parliament şi 
concursul Campania Anului.

Cristi Drăgan
Fondator Opportunity 

Weekend 

Cofondator The Inspiration Fac-
tory şi primul târg de cursuri şi 
voluntariat pentru adolescenţi. 
Membru în echipa de organizare a 
Excepţionalii, Vreau Să Fiu Antre-
prenor şi a Summitului Romanian 
Business Leaders.

Eduard Burghelia
 Antreprenor & student 
al The Entrepreneurship 

Academy 

Student The Entrepreneur-
ship Academy, fost președinte 
al Asociației Elevilor din Con-
stanța, a înființat prima firmă 
de curierat pe bicicletă din 
Constanța la 16 ani.

Linh Pham
 Leanity

Voluntar în cadrul unor orga-
nizaţii precum Romani Criss, 
Asociația Quantic și Accept. 
Membru în echipa de organi-
zare RestartEduCamp și ne-
Conferința. 

Patru generaţii şi un teritoriu comun: viaţa noastră, împreună. În 
ediţiile precendente ale Summitului RBL, am dezbătut despre ce 
avem în comun şi ce ne desparte de generaţia Y. Când lumea a în-
ceput să construiască poduri între generaţia senioară (X şi Baby 
Boomers) şi tânăra generaţie care ocupă tot mai des posturi de 
management (Y), a apărut în ecosistemul profesional şi generaţia Z. 

Digitali, antreprenoriali, îndrazneți. Adolescenții altfel. 
Prin această sesiune ne propunem să descoperim cum putem 
fi mai puternici împreună, renunțând la diferența NOI și EI și ex-
plorând acele zone în care putem avea impact și aduce valoare 
adăugată printr-o abordare comună a aspectelor care ne 
preocupă.

Sesiune

Alianța între generații 
Puterea lui ÎMPREUNĂ

Cum facem posibil acest “împreună” vs “ 
noi şi ei”?

Ce putem învăța unii de la alții?

Ce putem construi împreună pentru a 
aduce valoare adăugată lumii din jur?

Chair de sesiune:
Mihaela Perianu
Membru Board, Fundația RBL si Director AIMS România & Dale 
Carnagie Training Romania

Mihaela Perianu este antreprenor cu o experiență de 25 
de ani în industria de Resurse Umane, fiind fondatoarea 
firmelor Snelling Personnel Services, AIMS România  și 
Dale Carnegie Training. 
Este membră în Consiliul Director al Fundației Romanian 

Business Leaders, membră în comisia de jurizare a “Bur-
selor Telekom” și membră în Juriul Galei Oameni pentru 
Oameni organizată de ARC România și AmCham.
Pentru Mihaela, interesul pentru împlinirea potențialului 
oamenilor și comunităților este la fel de important în 
business, cât și în viața în afara afacerilor. 

Întrebări la care ne propunem 
să răspundem

JOI, 2 martie 17:15 - 18:00

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276
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Bitdefender susține activ de mulți ani 
excelența în educația și cercetarea 
din România. Dascălii sunt coloana 
vertebrală a educației, iar impactul lor 
asupra formării tinerilor este uriaș. Vrem 
ca dascălii excepționali să ajungă modele 
pentru întreaga breaslă și pentru tineri, iar 
statutul lor în societate să fie cel pe care 
îl merită. Îi putem găsi oriunde: în cel mai 
mare oraș, dar și într-un cătun uitat de 
lume. Trebuie doar să îi descoperim și să 
spunem povestea lor întregii Românii.

E ceea ce echipa Merito face.

Florin Talpeș, 
Fondator și CEO Bitdefender

“
“

Viitorul este construit de lideri. În business, sunt cei care cresc 
afaceri, împreună cu alți oameni. Sunt cei care mișcă economia 
înainte. În educație, lideri sunt cei care cresc alți oameni. Sunt 
profesori luminoși care călăuzesc și formează o generație de 
tineri încrezători și descurcăreți.
La ediția din 2015 a RBL Summit lua naștere proiectul MERI-
TO - inițiativa-emblemă a Romanian Business Leaders pentru 
educație. Zeci de antreprenori și executivi din România și-au 
amintit atunci, de profesorii care le-au marcat drumul în viață. 
Și le-au scris numele pe tablă. Cu cretă albă, pe o tablă neagră. 

Acum, la doi ani distanță și după Gala MERITO I, cu “puf de 
păpădie” și emoții puternic exprimate, proiectul MERITO a de-
scoperit sute de profesori excepționali în România. Am ales a 
doua generație de 10 profesori valoroși, sunt printre noi și vă 
invităm să-i cunoaștem, să-i recunoaștem și să le mulțumim 
împreună pentru determinarea și iubirea cu care mișcă România 
înainte.
Sesiunea specială Gala MERITO îndreaptă reflectorul bine mer-
itat pe profesorii care dovedesc zi de zi că există viitor pentru 
educație de calitate în România.

Sesiune specială  

Gala Profesorilor MERITO

Prezintă:
Cătălina POPA
profesoară de Limba și Literatura Română în 
Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați și 
Profesor MERITO din generația I

Mădălina Marcu
 Director de Dezvoltare, Asociaţia pentru Relaţii 
Comunitare (ARC România)

JOI, 2 martie 18:00 - 19:30

Susține Excelența în Educație și recomandă un profesor pe  
www.proiectulmerito.ro

Adriana Berindeie Cătălina Cocan Daniela Ceredeev Daniela Lica Dănuț Solcan

Dumitrel Toma Genelia Petrescu Mariana Rusu Simona Ivașcu Vasile Solcanu
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Eduard Inizian 
Manager Clienţi 
Instituţionali

Monica Croitoru 
Manager Fond

Dragoş Neacşu 
CEO

Loredana Lungu 
Manager Fond

Mihnea Bărbulescu 
Director Vânzări

“Erste Asset Management sprijină proiectul MERITO al comunităţii ROMANIAN 
BUSINESS LEADERS, pentru că împărtășim credința în România și rolul esenţial al 
educaţiei, în creşterea sănătoasă a naţiei.

Am ales să fim parte a comunității educatorilor dăruiţi cu har și harnici în cultivarea 
tinerilor români, alături de care ne place să construim, responsabil, viitorul.”

Dragoş Neacşu – CEO Erste Asset Management România nu poate deveni o țară competitivă fără o atenție 
deosebită acordată aspectelor care implică educația. Potrivit 
cercetărilor unor mari economiști printre care se numără și in-
vitatul special al acestei sesiuni, Eric A. Hanushek, cheia stă în 
calitatea profesorilor și în acordarea unei atenții sporite îmbu-

nătățirii scorurilor PISA. În cadrul acestei sesiuni vom descoperi 
care sunt instrumentele pe care le putem folosi pentru a putea 
evalua impactul educației asupra creșterii economice și vom 
explora pilonii pe care trebuie să ne focalizăm pentru a produce 
schimbări majore în bine ale sistemului de educaţie.

Sesiune

Rolul educației în a genera o 
creștere economică sustenabilă

Cum măsurăm performanța sistemului 
de educație și impactul acesteia asupra 
economiei naționale?

Care sunt acele schimbări în sistemul de 
educației cu impact direct asupra perfor-
manței și competitivității economice?

Ce măsuri poate să ia România astfel încât 
să asigure standarde înalte de calitate cu 
efecte vizibile în creșterea economică?

Ce înseamnă îmbunătățirea rezultatelor 
la testele PISA pentru viitorul economiei 
românești?

Ce poate face mediul de afaceri pentru 
îmbunătățirea performanței sistemul de 
educației?

Florin Talpeș
Fondator & CEO Bitdefender

Eric A Hanushek   
Senior Fellow al Institutului Hoover din cadrul Universității Stanford

Moderator:

Florin Talpeș este CEO al Bitdefender, producătorul 
celui mai cunoscut brand IT românesc în lume. În 
anul 1990, împreună cu soția sa, Măriuca, au creat 
Softwin, o companie românească de software care 

în primii 5 ani de viață s-a focalizat 100% pe piețele 
Europei de Vest. 

Softwin a incubat în anii următori mai multe linii 
de business, printre care Intuitext, business-ul de 

software pentru educație condus de Măriuca și 
Bitdefender. Fiind unul dintre pionierii industriei soft-
ware din România, Florin Talpeș a fost de asemenea 
președintele Asociației Patronale a Industriei de 
Software și Servicii (ANIS). Este licențiat al Facultății 
de Matematică din Universitatea București cu un 
master în Teoria Operatorilor și absolvent al Liceului 
Avram Iancu din Brad, județul Hunedoara. 

Keynote speaker:

Întrebări la care ne propunem 
să răspundem

Vineri, 3 martie 09:00 - 10:15

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Eric A Hanushek este membru al Institutului Hoover din 
cadrul Universității Stanford. Considerat lider în dezvol-
tarea de analize economice privind problemele educa-
ționale, este autorul a numeroase studii, frecvent citate, 
fiind de asemenea cel care a lansat ideea de a măsura 
calitatea cadrelor didactice prin creșterea performanțe-
lor elevilor. În cel mai recent studiu, Hanushek arată că 
există o strânsă corelație între calitatea educației și creș-
terea economică națională. Ultima sa carte “The Knowle-

dge Capital of Nations: Education and the Economics 
of Growth” identifică legătura puternică între abilitățile 
oamenilor și creșterea economică a unei națiuni, arătând 
astfel impactul economic al școlilor de înaltă calitate.
De-a lungul carierei sale a susținut prelegeri la Universi-
tatea Yale, Academia Forțelor Aeriene a Statelor Unite și 
Universitatea din Rochester. Este, de asemenea, mem-
bru al Academiei Naționale și Internaționale de Educație și 
membru al Academiei Americane de Cercetare în Educație.
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ROMANIAN BUSINESS
LEADERS SUMMIT
BUCUREŞT I ,  2 -3  MART IE  2017

Anca HARASIM 
Director Executiv al Camerei de Comerț Americane în România, 
Membru Board Fundaţia Romanian Business Leaders

Moderator și chair de sesiune:

Are o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea de organizații ne-
guvernamentale, politici publice și programe de reformă inovativă 
în Europa Centrală și de Est. Vicepreședinte al Clubului Harvard Ro-
mânia-Moldova și membru fondator al Institutului Aspen România.
A absolvit un Master în Administrație Publică la Kennedy School 

of Government, Harvard, unde a fost și Fellow Mason. Între 1999 și 
2001 a fost consultant al Băncii Mondiale în Albania și în cel mai mare 

program PHARE din România pentru reforma administrației publice 
locale.

Speakeri:

Vineri, 3 martie 10:30 - 11:45

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Dragoș Pîslaru
 Consultant 

Fost ministru al Ministeru-
lui Muncii, Familiei, Protec-
ției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice. A ocupat timp de 
9 ani funcția de managing 
partner al firmei de consul-
tanță GEA Strategy & Con-
sulting. Dragoș a lucrat ca 
expert național pentru Co-
misia Europeană, OCDE și 
Banca Mondială.

Simona Gemeneanu
Co-Fondator  

Morphosis Capital 

A urmat o carieră în Strategy 
and Corporate Development la 
IMS Health și Thomson Reuters. 
În septembrie 2015 a înființat 
Morphosis Capital, are două 
segmente principale: fond de in-
vestiţii private concentrat pe în-
treprinderi mici şi mijlocii şi firmă 
de consultanţă în M&A.

Cristina Păsat 
 General Manager 

Professional

Cu o experiență de peste 20 ani 
în domeniu, Cristina Păsat con-
duce cea mai mare agenție ro-
mânească de Resurse Umane.  
Contactul permanent cu piața 
forței de muncă şi cu legislația 
în domeniul muncii precum și 
experiența antreprenorială la 
nivel de politici publice și dialog 
social o recomandă ca unul din 
liderii acestui domeniu în Ro-
mania. 

Lucian Butnaru
 General Manager Cegeka 

România 

Lucian este și cofondator și pre-
ședinte al ZebraPay, lider de pia-
ță în procesarea plăților instant 
prin terminale de tip self-ser-
vice. Lucian este un membru 
activ şi președinte regional al 
Young Presidents Organization 
(YPO) și cofondator al Fundați-
ei Romanian Business Leaders 
(RBL). De asemenea, face parte 
din consiliile de administrație sau 
de conducere a mai multor com-
panii care activează în domeniul 
tehnologiei. 

Tendinţele demografice şi provocarea de a păstra profesioniştii în 
ţară schimbă modul în care antreprenorii şi liderii companiilor din 
România se raportează la piaţa forţei de muncă. La acest tablou se 
adaugă şi progresul tehnologic, digitalizarea în special, care permite 

angajaţilor să îşi desfăşoare activitatea zilnică online, din orice colţ al 
țării sau al lumii. Această realitate impune flexibilizarea angajatorilor 
şi crearea unor noi condiţii de muncă.

Sesiune

Resursa umană: avantaj 
competitiv sau frână în 
dezvoltarea României?

Care sunt forțele care conturează piața forței de muncă în 2017?

Cum influențează tendințele demografice și migrația talentelor 
creșterea economică a României?

Ce pârghii avem ca să abordăm aceste provocări?

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Vineri, 3 martie 12:00 - 13:15

Andi Dumitrescu 
Director General GfK România, Membru Board Fundația 
Romanian Business Leaders

Moderator și chair de sesiune:

Andi este „născut și crescut” în GfK. Și-a început cariera aici în urmă 
cu 20 de ani ca cercetător. A pus în anul 1997 bazele primului panel 
de consumatori din România și a condus diviziile de Consumer 
Tracking și de cercetare cantitativă pentru 7 ani. 
Andi este absolvent al Insititului Politehnic din Iași și al Programu-

lui ASEBUSS de Executive MBA coordonat de Şcoala de Afaceri a 
Universităţii Washington în colaborare cu şcoala Post-Universitară 

de Afaceri Româno-Americană.

Speakeri:

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Alexandru Holicov
 Founder & CEO ADSERVIO 

A absolvit Liceul de Informatică din Iași 
și Facultatea de Economie a Universității 
AL.I.Cuza în 2008. Tot în 2008 a început 
proiectul Adservio, de la o idee. Neavând 
exemple pe care să le urmeze, Alexan-
dru și vărul său, Ștefan Holicov, au pornit 
practic de la zero în domeniul acesta. În 
septembrie 2009, au lansat oficial plat-
forma. De atunci compania a devenit 
lider pe piața de soluții pentru manage-
ment educațional, îmbunătățind consi-
derabil interacțiunea între elevi, profesori 
și părinți.

Ivan Hernandez 
Head of Consumer  

IoT EMEIA, EY

Bogdan TUDOR
Președinte

Class IT Outsourcing

Începând cu 1999, Bogdan Tudor a contri-
buit decisiv la construcția unei companii 
de comunicații prin Internet – PCNET - ce 
a ajuns în cinci ani pe poziția a doua în pia-
ță și care a fost achiziționată de RCS&R-
DS în 2004 într-o tranzacție evaluată la 
10 milioane de Euro. 
Din 2005, s-a dedicat propriei companii 
și conduce astăzi cea mai dinamică com-
panie de servicii IT din România care s-a 
dezvoltat de la zero la 120 de angajați și la 
o cifră de afaceri cu șase zerouri.

Ivan este expert în Strategie digitală și 
Experiența clienților și are o vastă experi-
ență internațională în consultanță strate-
gică, marketing și media. Este specializat 
în “Consumer Internet of Things” cu focus 
pe designul experienței clientului, mar-
keting contextual și dispozitive de conec-
tare inteligente. Este, de asemenea, lector 
la Universitatea Kozminski considerată 
cea mai bună universitate de business din 
Europa Centrală și de Est. Anterior, a ținut 
cursuri în programe de MBA și BBA des-
pre Marketing Digital, Strategii de dezvol-
tare a afacerii și Design de carieră. 

Lumea în care trăim se schimbă cu o viteză amețitoare. În scurt 
timp, meseriile de astăzi nu vor mai exista, iar altele le vor lua 
locul. Succesul pe termen lung al companiilor va depinde tot 
mai mult de rapiditatea cu care își dezvoltă abilități de utilizare a 
tehnologiei la același nivel ridicat pe care îl au jucătorii din piețe-
le digitale/IT. Ele vor avea cu atât mai multe șanse să crească, 
cu cât vor gândi mai repede strategii digitale pentru producție, 
customer service și resurse umane. 

Capacitatea de inovare și de adaptare la cerințele consumato-
rului vor face diferența între eșec și succes. Vom discuta despre 
felul în care se redefinesc industriile și așteptările consumato-
rilor. Vom întâlni un tânăr inovator, care, cu ajutorul tehnologiei, 
a îmbunătățit învățământul și a armonizat relația elev-profe-
sor-părinte. Vom vedea care sunt resursele necesare pentru 
a fi pregătiți și pentru a contribui la fascinanta lume care este 
într-o schimbare accelerată.

Sesiune

Transformare digitală 
pentru creștere 
exponențială

Ce resurse alocăm pentru a folosi tehnologia în dezvoltarea 
propriei afaceri?

Cum abordezi o problemă clasică și îi găsești o soluție cu ajutorul 
tehnologiei?

Care sunt pilonii pe care o afacere își poate sprijini procesul de 
transformare digitală?

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Marius Bostan  
Antreprenor și inițiator RePatriot

Moderator:

Moderator:

Marius Bostan are o experienţă vastă de management, ca 
membru în diverse consilii de administraţie ale unor companii, 
fonduri sau organizaţii non-profit şi investitor în mai multe 
domenii. Ca antreprenor social, dar și ca expert, de peste 20 
ani, este specializat în proiecte de dezvoltare locală, finanţare 

şi managementul companiilor. Este iniţiatorul implementării în 
România a finanţării proiectelor de dezvoltare prin obligaţiuni 

municipale, aducând prin aportul său surse de finanţare care au 
adus economii importante la bugetele locale.

Prima agenţie din GMP Group, 
GMP Advertising, a fost fondată în 
1998 și este cel mai premiat grup 
de comunicare independent de pe 
piaţa locală. Felix este Președinte-
le IAA Global, cea mai importantă 
asociație din industria comunicării 
din lume, cu sediul la New York, 
fondatorul agențiilor WEBSTYLER, 
GMP PR, Point Public Affairs, GO 
Studio şi Chapter 4 România re-
prezentând toate ariile comunicării 
și a lansat împreună cu soția sa, 
Nadia, în 2005, Itsy Bitsy, primul 
post de radio pentru copii și părinți 
din Europa.

Speakeri:

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Felix Tătaru
Preşedinte GMP Group

Claudiu Lupaș
 Vicepreședinte  
Fontana Group

S-a întors definitiv în 
România în 2011, oda-
tă cu deschiderea fa-
bricii Fontana Pietro în 
Schitu-Goleşti, Argeș, 
având un aport major 
la atragerea investițiilor 
în țară. La numai 25 de 
ani a deschis, în Deva, 
“Castelul Lupilor Tran-
silvania”.

Valentin Făgărășian
 Președinte Consorzio 

Edile Iro

Valentin Făgărășian este 
unul dintre cei mai cu-
noscuți oameni de afa-
ceri români din Italia. În 
anul 1992 a emigrat în 
Italia, din dorința de a-și 
construi o stabilitate fi-
nan ciară, care la mo-
mentul respectiv, în Ro-
mânia, nu era posibilă.

Ioan Popa
 Primarul Municipiului 

Reșița 

Ioan Popa a fost plecat 
în Germania, în Olan-
da, în Israel, a muncit în 
construcţii, a muncit în 
supermarketuri, a des-
cărcat tiruri, însă s-a 
întors în țară și a luat-o 
de la capăt unde a con-
struit două branduri na-
ționale și internaționale: 
Monte Banato și Ponton 
Casa Baraj.

Dragoș Anastasiu
 General Manager 

Eurolines

Dragoş Anastasiu este 
un RePatriat de succes. 
A deschis una dintre 
primele firme de trans-
port de persoane din 
România, Eurolines, a 
creat TUI TravelCenter, 
a investit în servicii ho-
teliere, în Delta Dunării, 
deţine franciza Enter-
prise şi are 20 de linii de 
business în portofoliu.

Felix Pătrășcanu
 Co-fondator FAN Courier

Felix a absolvit Facul-
tatea de Drept în 1994. 
În același an începe 
colaborarea cu o firmă 
de curierat, urmând ca 
după 3 ani, alături de 
frații Adrian și Neculai 
Mihai, să pună bazele 
actualei companii FAN 
Courier, care este acum 
liderul  pieței  de curierat 
rapid din România.

Vineri, 3 martie 12:00 - 13:15

Diaspora este investitorul major în economie prin banii trimişi 
an de an şi am văzut de mai multe ori că este şi cu sufletul în 
România. Studiile arată că mulți dintre românii plecați și-ar dori 
să se întoarcă sau să investească în România. Românii plecați 
în străinătate au dobândit experiențe și deprinderi pe care nu 
le-ar fi dezvoltat suficient dacă ar fi rămas în țară. Astfel, ne 
dorim ca ei să-și poată fructifica experiența, resursele și com-
petențele acasă.
Prin întrebarile puse, prin răspunsurile oferite și prin conşti-
entizare vom face oamenii responsabili să se implice în rezol-

varea celei mai importante probleme ale României. Creșterea 
economică, stabilitatea, o Românie în care să ne placă să trăim 
sunt obiective ale tuturor participanților la RBL Summit. RePa-
triot poate avea efect în averea fiecărui român, dacă mișcarea 
va crește rapid și va inspira cât mai mulți antreprenori români 
de pretutindeni să facă afaceri acasă, să aducă o creștere eco-
nomică susținută. Dacă va deveni o stare de spirit! 
România are nevoie de asta pentru 2018. România se micșorează 
încet, încet și noi nu vedem. RePatriot se dorește a fi o mișcare 
de redeșteptare a românilor de pretutindeni.

Sesiune Plenară

RePatriot

Care ar fi impactul economic al întoarcerii a 10.000 de 
antreprenori?  

Ce tip de oameni calificați se pot întoarce deja acasă la salarii 
comparabile cu cele din țările de adopție?

Unde? Rural? Urban? Ce ar trebui să facă administrația publică și 
companiile?

Care va fi impactul cultural, educativ, civilizațional și democratic al 
întoarcerii românilor acasă? 

Întrebări la care ne propunem să răspundem
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Susținem dialogul

Soluțiile viitorului sunt cele găsite împreună.

Educația a fost întotdeauna o direcție strategică de interes și 
acțiune pentru Fundația Romanian Business Leaders și eveni-
mentul său central, Summitul RBL. Anul acesta avem onoarea 
să îl avem alături de noi la Summit pe Eric A. Hanushek, con-
siderat lider în dezvoltarea de analize economice referitoare la 
calitatea educației. 
Ne-am propus, astfel, ca, în cadrul acestei sesiuni, să dez-

batem ce pot face stakeholderii din educație românească 
pentru a crește calitatea resurselor umane și implicit perfor-
manța sistemului de educație. Vom avea alături de noi în cad-
rul sesiunii, de noi reprezentanții celor mai relevante ONG-uri 
care activează în domeniul educației, reprezentanți ai mediului 
de afaceri, membri ai comunității RBL precum și reprezentanți 
ai mediului academic.

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Sesiune de lucru

Sesiune de lucru  
cu Eric A. Hanushek și  
actori reprezentativi  
din educația românească

Vineri, 3 martie 14:45 -16:15

Eric A Hanushek   
Senior Fellow al Institutului Hoover din cadrul Universității Stanford

Invitat:

Eric A Hanushek este membru al Institutului Hoover din 
cadrul Universității Stanford. Considerat lider în dezvol-
tarea de analize economice privind problemele educa-
ționale, este autorul a numeroase studii, frecvent citate, 
fiind de asemenea cel care  lansat ideea de a măsura 
calitatea cadrelor didactice prin creșterea performanțe-
lor elevilor. În cel mai recent studiu, Hanushek arată că 
există o strânsă corelație între calitatea educației și creș-
terea economică națională. Ultima sa carte “The Knowle-

dge Capital of Nations: Education and the Economics 
of Growth” identifică legătura puternică între abilitățile 
oamenilor și creșterea economică a unei națiuni, arătând 
astfel impactul economic al școlilor de înaltă calitate.
De-a lungul carierei sale a susținut prelegeri la Universi-
tatea Yale, Academia Forțelor Aeriene a Statelor Unite și 
Universitatea din Rochester. Este, de asemenea, mem-
bru al Academiei Naționale și Internaționale de Educație și 
membru al Academiei Americane de Cercetare în Educație.

Ștefan Pălărie 
Președinte Asociația Școala de Valori

Moderator:

Este președintele Asociației Școala de Valori, organizație pe care a 
înființat-o în anul 2010 din dorința de a contribui la transformarea 
României într-o societate care să genereze încredere, echilibru 
și curaj. De la înființare și până în prezent, organizației i-au trecut 
pragul peste 25.000 de tineri, din peste 30 de orașe din țară, tineri 

care și-au dezvoltat abilități de viață și care au învățat despre 
propriile valori. Înainte de Școala de Valori, Ștefan a lucrat în mai 

multe companii multinaționale și lucrează de peste 10 ani în training și 
consultanță organizațională.
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Felix Daniliuc
Director General Raiffeisen Leasing

Moderator:

Felix Daniliuc are o experiență de peste 23 de ani în 
sectorul financiar-bancar, perioadă în care a ocupat 
numeroase funcții manageriale în cadrul unor instituții 
de renume: ING Bank, Țiriac Bank, Raiffeisen Bank 
România.

Felix este unul dintre inițiatorii proiectului Antrepre-
norești, de asemenea, membru de board al Fundației 

Romanian Business Leaders și co-autor al cărții „Ghid 
practic pentru antreprenori”(2012).

Chair de sesiune:

Mihail Marcu crede în antrepreno-
riatul din România unde contri-
buie atât prin fondarea Fundației 
Romanian Business Leaders, ce 
are rolul de a încuraja inițiativele 
antreprenoriale, dar și prin  MedLi-
fe, cel mai mare operator medical 
privat din România. Are o expe-
riență de peste 10 ani în banking 
unde anterior a ocupat poziții de 
top la Ro Bank (OTP Bank Româ-
nia) sau Credit Bank.

Mihail Marcu
Președinte al Consiliului Director 
al MedLife și al Boardului Fundației 
Romanian Business Leaders

Vineri, 3 martie 12:00 - 13:15

Invitați:
Alexandru Potor
Secretar de stat Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale

Alexandru Potor susține creșterea eco-
nomică a României prin implicarea sa con-
stantă în dezvoltarea mediului rural. Înce-
pând cu anul 2012, Alexandru a avut rolul de 
Președinte al Federației Naționale a Grupu-
rilor de Acțiune Locală.

Șerban Georgescu
Regizor, editor și producător, Kolectiv

Șerban Georgescu are o experiență de 
peste 20 de ani în creația documentară și 
publicitară. A regizat producții recunoscute 
dintre care amintim documentarele Varză, 
cartofi și alți demoni (2016), Bucătăria hoi-
nară (2011) sau scurtmetrajul ROST. Gus-
turi, Esențe și Stări Românești (2013). 

Echipa Valea Stanciului: Echipa Corbi:

Anca Irina Neda
 Director Școala 

Profesională Valea 
Stanciului

Anca Neda are o experiență 
de peste 10 ani ca învățător și 
de 3 ani ca director al școlii din 
satul Horezu-Poenari. Acest 
rol i-a permis să cunoască în 
detaliu problemele comunității 
locale și ale nevoile celor 640 
de elevi și a familiilor lor. Își 
dorește să se implice pentru a 
crește nivelul de trai și de edu-
cație al acestora.

Ionel Gîngioveanu
Primar al Comunei Valea 

Stanciului

Aflat la al doilea mandat în cadrul 
primăriei, Ionel Gîngioveanu s-a 
născut și a crescut în comuna 
Valea Stanciului. A studiat la Se-
minarul Teologic de la Craiova și 
a preluat parohia din satul Hore-
zu-Poenari și Grecești. Priorita-
tea asumată din rolul de primar 
este aceea de a crește bunăsta-
rea locuitorilor din comună prin 
implicarea sa activă.

Virgil Baciu
 Primar Comuna Corbi și 
Președinte GAL Ținutul 

Posadelor 

Virgil Baciu are experien-
ță antreprenorială înainte de 
cea administrativă și știe că 
acestă cale este cea propice 
dezvoltării comunitare pentru 
comuna pe care o îngrijește. 
Comunitatea este prioritatea 
principală și acțiunile sunt ca-
nalizate către dezvoltarea lo-
cală prin proiecte în domeniul 
turistic.

Tudor Radu
 Director executiv GAL 

Ținutul Posadelor

Tudor Radu a preluat coordo-
narea acțiunii desfășurate de 
Antreprenorești în Comuna 
Corbi, iar experiența lui de 15 
ani în domeniul privat și 7 ani în 
administrația publică vor ajuta 
din plin efortul comun de dez-
voltare la nivel local. 

În 2016 am avut parte de o sesiune revelatoare unde am aflat 
că anual 80.000 de români pleacă din țară. Numărul este covâr-
șitor, iar 80% dintre aceștia provin din mediul rural.  Cu aceste 
idei în minte am decis să acționăm, așa a luat naștere proiectul 
Antreprenorești- Adoptă un Sat!
Anul acesta dedicăm o sesiune celor care au spus că se poate face 
antreprenoriat în mediul rural și celor două comunități alături de care 

am decis să construim un model de dezvoltare economică și socială. 
Corbi (AG) este prima comună selectată în proiect și ne-a impresio-
nat prin dorința comunității de a-și face auzită povestea și frumoasa 
istorie a locului din jurul mănăstirii rupestre Corbii de Piatră. Iar Valea 
Stanciului (DJ) păstrează o comoară după care multe comunități din 
rural tânjesc căci, în valea mângâiată de Jiu, tinerii din comunitate au 
decis să rămână și să-și construiască un viitor independent. 

Sesiune

Antreprenorești - 
Renașterea satului 
românesc

Este antreprenoriatul sursa de revitalizare a satului? 

Putem limita exodul populației din rural prin încurajarea inițiativelor 
locale? 

 Ce soluții concrete propune  Antreprenorești pentru satul 
românesc? 

Întrebări la care ne propunem să răspundem

Tu ce preocupări ai legate de acest subiect?  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276
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Sunt multe lucruri de rezolvat şi îmbunătăţit în România. Noi, 
fondatorii de companii antreprenoriale și executivii din companii 
multinaționale, liderii din educație și cei implicați în politici pub-
lice vrem să fim, și în 2017, parte din soluţie. 
Într-un context de incertitudine acumulată și accelerată este, 
mai mult ca oricând, momentul potrivit să ne punem ideile îm-
preună și să facem lucruri cu sens, pentru România!

În cadrul sesiunii de generare de proiecte noi, ne suflecăm mâ-
necile, ne împărtășim ideile cu ceilalți pentru a atrage susține-
rea și implicarea lor și trecem la ACȚIUNE. Proiectele generate 
până acum la Summitul RBL au schimbat viețile și afacerile a 
zeci de mii de români și continuă să o facă, cu dedicare din par-
tea liderilor și echipelor de proiect. 

Sesiune de lucru

Idei. Acțiune. Implicare!

Moderator:
Dan Berteanu
Managing Partner Equatorial

Dan Berteanu s-a alăturat echipei Equatorial în anul 2000, 
ca trainer şi consultant, iar acum coordonează afacerea, 
dezvoltă, vinde şi implementează soluţiile de învăţare 
Equatorial.
Trainingurile şi workshopurile pe care le susţine sunt din 

zonele de interes Managing business şi Managing people, 
dedicate în special echipelor de Top şi Middle Manage-
ment.
Dan este consultant expert Human Synergistics şi a par-
curs modulul de certificare în Executive Coaching cu Sir 
John Whitmore şi ROI Methodology cu Jack şi Patti Philips. 
A absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare a 
Universităţii Politehnică Bucureşti.

VINERI, 3 martie 14:45-16:15 & 16:30-18:00

Tu ce vrei să lași în urma ta? IMPLICĂ-TE!  
Trimite o întrebare la numărul de telefon: 0786 579 276

Dacă schimbarea începe cu noi înșine, sesiunea de generare de proiecte noi este cel mai bun context de a propune iniția-
tive și proiecte care vor avea un impact real în cele 3 direcții de acțiune ale RBL

antreprenoriat educație bună 
guvernare1 2 3

3 direcții de acțiune ale RBL
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7. PARTENERI IDENTIFICAȚI (Rol & contribuție în proiect): 

Partener 1  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partener 2  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partener 3  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. BUGET NECESAR PENTRU PRIMUL AN DE FUNCȚIONARE (LEI)  ...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIRECȚII POTENȚIALE DE SPONSORIZARE:  ...........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. BUGET ANGAJAT DIN SALĂ LA RBL SUMMIT #6 : 

Seed funding sponsor 1:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Seed funding sponsor 2:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Seed funding sponsor 3:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

10.  MODEL DE REPLICARE / SCALARE / AUTOSUSȚINERE ..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. COMPONENȚA ECHIPEI DE PROIECT (membri şi zone de responsabilitate, lider de proiect, manager de proiect interimar)

Lider de proiect (Date de contact): ................................................................................................................................................................................................................................................

Membri echipei de proiect (Date de contact & Rol): .............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Manager de proiect interimar (Date de contact):  .................................................................................................................................................................................................................

Responsabil comunicare (Date de contact): .............................................................................................................................................................................................................................

Membru board RBL implicat în proiect:.......................................................................................................................................................................................................................................

1. DIRECȚIE DE ACȚIUNE:

 ANTREPRENORIAT                   EDUCAȚIE                    BUNĂ GUVERNARE   

2. NUME PROIECT  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. CE PROBLEMĂ REZOLVĂ?  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. CARE ESTE SOLUȚIA? ....................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. OBIECTIVUL SMART   (6 luni / 12 luni) ....................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. CARE SUNT PRIMII 3 PAȘI DIN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI     

a .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FIȘĂ DE PROIECT
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Discuție cu cele două generații de profesori MERITO despre ce 
înseamnă să educi tineri care să se descurce în viață, cărora să 
le placă să învețe și care să devină cetățeni activi și respons-
abili, cât și despre bunele practici și studiile de caz din Educație 
ale acestora. Identificăm împreună mijloace de implicare a 
comunităţii de business în Educaţie, “la firul ierbii”, cât şi nevoi 
pentru MERITO SummerCamp.

Sesiunea va pune în discuție următoarele aspecte:
  Cum reușesc profesorii MERITO să stârnească pasiunea 

elevilor pentru materia pe care o predau și pentru școală, în 

general, cât şi încrederea în propriile forțe și să le dea aripi în 
viață?
  Ce măsuri pot fi aplicate cu efort minim (financiar, legislativ 

și de timp) pentru a crește calitatea învățământului în școlile 
românești, sub efectul bulgărelui de zăpadă?
  Ce soluţii mai putem identifica împreună pentru a ne implica şi 

contribui la transformările în Educaţie, de care avem nevoie, 
chiar la “firul ierbii”?

Sesiunea de lucru este dedicată și orizonturilor dezvoltării 
proiectului-emblemă al RBL pentru Educație - MERITO.

Sesiune de lucru  
cu profesorii MERITO

Implicarea comunităţii  
de business în Educaţie

Moderator:

Măriuca TALPEȘ
liderul proiectului MERITO și manager Intuitext

În 1990, Măriuca a înfiinţat împreună cu Florin, soţul ei, 
una dintre primele companii de software din România, 
din care s-a desprins ulterior Bitdefender, companie din 
al cărui board face parte.  A creat apoi echipa Intuitext, 
cu care a facut pionierat în privinţa predării şi învăţării 

moderne: didactic.ro, suntparinte.ro, olimpiade.ro,exa-
menultau.ro, scoalaintuitext.ro şi alte soluţii create de 
Intuitext sunt folosite de milioane de dascăli, elevi şi 
părinţi.
Măriuca sprijină îmbunătăţirea educaţiei şi a sistemului 
de educaţie din România, fiind implicată în numeroase 
proiecte. Forbes o include constant în topul celor mai 
influente femei din România.

Tu ce vrei să lași în urma ta?  
Spune-ne cum poţi să contribui pe merito@rbls.ro

Vineri, 3 martie 16:30 - 18:00
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Competition of topics on public agenda is getting tougher. Political decisions  
are more and more influenced by society, media and new technologies.
We believe in fresh and creative, yet pragmatic and strategic approach.
We are champions of ethics in political communication. 
We team up with our clients to achieve desired change. 

BREAKING THE LIMITS
SINCE 2008 www.pointpa.ro

KNOWLEDGE 
AND STRATEGY INSPIRING 

ENERGY

CREATIVE 
APPROACH

INTEGRATED 
COMMUNICATION

În sesiunea de închidere a Summit-ului trecem în revistă con-
cluziile sesiunilor desfășurate în cele 2 zile și ne propunem să 
explorăm împreună răspunsurile la întrebarea “What’s next?”. 
De asemenea, vom afla care sunt acele proiecte care s-au bu-

curat de susținerea participanților și vor intra de anul acesta în 
portofoliul proiectelor care schimbă România, derulate de Fun-
dația Romanian Business Leaders.

Finalul celei de-a șasea ediții a RBL Summit va fi marcat de 
decernarea premiilor RBL Leave a Mark. Nominalizările au fost 
făcute de membrii comunității RBL, iar câștigătorii desemnați 
de către boardul RBL. Ca și element de noutate, anul acesta 
premiem 4 oameni din business, nominalizați la una dintre 
categoriile următoare:

  Model de business inovator - Antreprenor nonconformist 
care abordează în mod inovator tendințele sociale și econo-
mice pentru a valorifica oportunități de business

  Impact social - Lider/ Antreprenor care, prin acțiunile și con-
tribuția sa, a îmbunătățit vizibil și remarcabil aspecte ale vieții 
sociale

  Leadership - Persoană care a dovedit abilități deosebite de lider, 
vizibile mai ales prin acțiunile sale

  Tânăr antreprenor (<35 ani) - Antreprenor din noul val, cu o evo-
luție deosebită în piață și cu un potențial de creștere remarcabil

Sesiune plenară

Închidere RBL Summit 2016

Decernarea Premiilor RBL 
Leave a Mark

VINERI, 3 martie 18:15 - 19:00

Moderator:

Moderator:

Mihaela Perianu
Membru Board, Fundația RBL si  
Director AIMS România & Dale Carnagie Training România

Virginia Oțel 
Communication Leader  
al Grupului Garanti România
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Ateliere de 
antreprenoriat
Povestea celui mai longeviv proiect al RBL începe în februarie 2012, 
pornind de la o idee generoasă – aceea de a hrăni nevoia de educație 
antreprenorială în rândul celor care vor să înceapă o afacere, cu 
lecții de business din lumea reală. Atelierele de Antreprenoriat s-au 

repoziționat ulterior, ajungând să îi sprijine să crească pe cei care au 
început deja o afacere. Proiectul are deja o istorie – prin modulul de 
4 luni, focalizat pe șapte teme de business, au trecut până astăzi 
aproximativ 500 de antreprenori. Succesul se învață, credem noi!

90 
de ateliere

față de 14 în 
2013

200 
de cursanți/an,

față de 30 în
primul an

5 
orașe unde
au avut loc
Atelierele

146 
de speakeri în
2016 față de

42 de în 2013

2 
grupe în paralel,

Start-up și 
Scale-up

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?
4

orașe în 2017 – București,
Iași, Cluj-Napoca și

Timișoara

Evenimente pentru cei

500
de alumni

Platforma de
parteneriere

B2B

2017 2017 2017

Scopul proiectului: 
Dezvoltarea și sprijinirea 

spiritului și competențelor 
antreprenoriale în rândul 

celor care conduc o afacere, 
conectarea antreprenorilor 

responsabili.

ECHIPA DE PROIECT: Dragoș 
Dinu (CEO Țiriac Holding), 
Gabriel Aftenie (General 

Manager Babylon Consult), 
Anca Ghinea (Președinte 
GRASP), Dan Humelnicu 
(Managing Partner ROSS 

Consultants)

„Venind după 15 ani de lucru în mutinaționale, în care 
ai toate departamentele de suport, informația de 
piață, echipe de lucru, în cei 4 ani de business 
propriu am căutat exact ceea ce oferă 
Atelierele: un mediu în care să comunicăm în 
“aceeași limbă”, să fim preocupați de aceleași 
lucruri, să avem aceleași nevoi, iar sprijinul să 
vină de la oameni care au dovedit că au știut 
cum să crească. Eu m-am regăsit în acest 
spațiu creat de RBL.”.  
Dana Jeba, Managing Partner @ Tie-Me-Up

„Nu am avut șansa să învăț de la alții, am învățat destul de mult 
singur. Ce am învățat în școală nu a mai contat după `89, așa că mi 
se pare normal să îi sprijin pe cei care vor să își conducă afacerile 
în mod profesionist. Cred în puterea exemplului și ceilalți 150 
de lideri de business care contribuie voluntar la Atelierele de 
Antreprenoriat îmi demonstrează asta, an de an.” - Dragoș 
Dinu, CEO Țiriac Holding & lider de proiect Ateliere de 
Antreprenoriat

VREI SĂ FII SPEAKER SAU PARTENER LA ATELIERE?
VINO ALĂTURI DE NOI: iulian.rizea@rbls.ro, 0747.222.575 și andrei.neacsu@rbls.ro, 0786.579.276
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Mentoria -  
Cresc antreprenorii, 
crește România
Născut din fuziunea proiectelor 1.001  Start-ups și 101 Companii 
de la Stres la Succes, Mentoria este platforma de mentorat a 
Romanian Business Leaders.  Are scopul să crească antreprenori 
care vor deveni jucători reprezentativi pe piața locală și vor fi 
pregătiți să fructifice oportunități de creștere pe plan internațional.

Proiectul pune în contact pentru un an, un antreprenor mentee 
cu două tipuri de mentori – unul antreprenor, pentru imaginea 
de ansamblu a afacerii, altul intraprenor, specialist cu expertiză 
specifică. În Mentoria, credem că atunci când cresc antreprenorii, 
crește România!

30 
de mentee 
înscriși în 

proiect în 2016

15 mil. € 
cifra de afaceri 

cumulată a celor 
mentorați

92 
de antreprenori 

și intraprenori 
mentori

5 
din cei 30 

sunt din afara 
Bucureștiului

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?
10 

grupuri de 
mastermind pentru 

alumni proiectului

40 
de mentee vor intra în 

proiect în 2017

2 
evenimente de conectare 

a mentorilor înscriși

2017 2017 2017

Scopul proiectului: Creștem 
antreprenori care devin 
jucători reprezentativi în 
țară și care pot fructifica 

oportunități în piața globală, 
antreprenori care ulterior să 

devină și ei mentori.

ECHIPA DE PROIECT: Sergiu 
Neguț – Decan Maastricht 

School of Management, 
Angel Investor, Virginia Oțel 
– intraprenor, Comunication 

Leader Garanti Bank, 
Program Manager: Iulian 

Rizea

„E super fain în Mentoria! O mulțime 
de antreprenori din noul val, cu afaceri 
puternice, inovative, dinamice, care reușesc 
prin discuții cu mentorii lor (antreprenori si 
intraprenori) să-și ridice afacerea la nivelul 
următor. Și să ridice un pic și afacerile 
mentorilor, că și ei au de învățat. Pe scurt, 
să creeze o comunitate cool în care ne 
simțim bine și facem bine”.  
Sergiu Neguț – Co-lider Mentoria, Angel 
Investor

„Mentoria este unul din proiectele frumoase ale RBL, de susținere 
a antreprenoriatului. Visul nostru este să trăim într-o bună zi într-o 
țară în care mentalitatea antreprenorială să fie la baza comunității. 
Ideea proiectului de mentorat pentru tineri antreprenori a fost lansată 
la Summit-ul RBL din 2013. Cu aceeași atitudine și perseveranță 
antreprenorială, proiectul s-a dezvoltat organic de la faza de 
start-up, trecând ulterior printr-un proces de fuziune cu un 
proiect de mentorat pentru scale-ups.  Azi e simplu : vreți să 
vă implicați în creșterea unor afaceri românești cu potențial 
? Veniți cu noi în Mentoria!” - Virginia Oțel - Co-lider 
Mentoria, Communication Leader Garanti Bank România

VREI SĂ DEVII MENTOR ÎN MENTORIA?
VINO ALĂTURI DE NOI: iulian.rizea@rbls.ro, 0747.222.575 și andrei.neacsu@rbls.ro, 0786.579.276
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100 
evenimente 
organizate

30 
județe din România 

și Rep. Moldova

200 
speakeri 

antreprenori și 
intraprenori

12.750 
elevi și studenți 

participanți

8 
comunități 

locale formate

„Vreau Să Fiu Antreprenor pur şi 
simplu mi-a oferit curajul să încep, 
ceea ce pare a fi cel mai important 
lucru. Dacă vrei să faci ceva, faci şi 
rost de bani, cumva! .”  Dan Milac, 
participant VSFA Timişoara

„Lumea aceea urâtă de la televizor și din ziare nu ne atingea deloc, oamenii 
aceștia, și acum știu sigur că există mulți asemenea lor, erau atât de vii, 
de entuziaști și foarte tineri. Mai știu sigur că avem un viitor mai bun, am 
certitudinea acum că fiul meu și prietenii lui bat la niște porți dincolo de care 
sigur există cineva „fair”, capabil să-i învețe să învețe cum să-și împlinească 
visul...” Teodora-Diana Chiş, părintele unuia dintre participanții VSFA

Vreau Să Fiu 
Antreprenor

2013 2016

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?

Vreau Să Fiu Antreprenor inspiră prin speakerii pe care îi 
aduce în faţa liceenilor şi studenţilor. Noi, la rândul nos-
tru ne lăsăm inspiraţi de poveştile tinerilor care au trecut 
la acţiune după ce au participat la evenimentele noastre. 

Este senzaţional să te încarci cu energie de la 100 de tineri 
curioşi şi dornici să pornească în aventura antreprenoriatu-
lui. Este oxigenul de care România are nevoie pentru a putea 
trece  de la visuri la acţiune, de la „să se facă” la „să facem”.

Caravana naţională de antreprenoriat

Scopul proiectului: Vreau 
Să Fiu Antreprenor este un 

proiect creat de către antre-
prenorii de azi pentru antre-

prenorii de mâine ai României. 
Scopul este acela de a crește 
percepția valorii antrepreno-

riatului în rândul elevilor și 
studenților din România.

Echipa: Dan Berteanu, 
Dragoș Petrescu, Dragoș 
Anastasiu, Felix Docuz, 

Ruxandra Pietreanu, Dragoș 
Belduganu, Bogdan Tudor, 

Voicu Oprean, Octavian 
Bădescu, Cristi Drăgan, 

Lavinia Antone, Cătălina 
Chendea, Elena Badea

„Vreau Să Fiu Antreprenor este un proiect 
despre viitor. Despre emoţie şi încredere. 
Pentru că eu cred că singura şansă ca 
România să crească sustenabil şi ireversibil 
este să-i convingem pe liceeni şi studenți că 
antreprenoriatul este o opţiune de viaţă şi o 
oportunitate de a schimba ţara în care 
trăiesc, în loc s-o parăsească.
Dacă citeşti aceste rânduri şi nu te-ai 
implicat până acum în acest proiect, 
fă-o! Nu prea mai avem timp.”  
Dan Berteanu,  
lider de proiect VSFA

Vrei să FINANȚEZI un proiect sau să AJUȚI la dezvoltarea lui?
VINO ALĂTURI DE NOI: alin.apostu@rbls.ro, 0786 489 426

+5 
comunități  

locale 

+25 
evenimente  
organizate

+2.500 
tineri inspirați  

și informați

H1
2017

H1
2017

H1
2017

PARTENERI:
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Se naște proiectul 
MERITO  

inițiativa-emblemă a RBL 
pentru Educație

Gala MERITO II - 
recunoaștem public a 
doua generație de 10 

profesori valoroși

“Proiectul de 
Educație al 

anului” - Gala 
Business Days

Primul MERITO 
Summer Camp cu 

dezbateri la firul 
ierbii

Gala MERITO, ediția 
a III-a: aplaudăm 10 

profesori și 1 director/
școală MERITO

200 de recomandări 
primite pentru  
ediția a II-a a 

proiectului

Lansăm ghidul bunelor 
practici și programul 
de mentorat/tutorat 

MERITO

Gala MERITO I - 
prima generație de 

10 profesori valoroși 
premiați

MERITO 
SummerCamp 

deschis, cu profesori 
și antreprenori

Cătălina Popa primește 
Ordinul “Meritul pentru 
Învățământ”, în grad de 

Cavaler

Dorin Fiscutean câștigă 
4 medalii cu lotul de 

elevi români la Olimpiada 
Internațională de 

Geografie

Profesori MERITO 
devin contributori si 
publică pe platforma 

Republica.ro

Recunoaştem 
Excelenţa în Educaţie

WE ARE HERE
PROFESORII MERITO

WHAT’S NEXT?

La un an de la primul nume de profesor luminos scris cu creta pe 
tablă, în închiderea primei zile a RBL Summit 2015, i-am cunoscut, 
recunoscut și le-am mulțumit primilor 10 profesori MERITO pentru 
determinarea și iubirea cu care mișcă România înainte.
De la Gala MERITO I, cu “puf de păpădie” și emoții puternic 

exprimate, am primit numeroase propuneri noi de profesori din 
întreaga țară, de la elevi, părinți şi din comunitate şi continuăm cu 
ediţia a II-a a Galei MERITO, când recunoaştem meritele a încă 10 
profesori deosebiți din sistemul public de învâțământ. Suntem 
convinși că profesorii luminoși din România sunt mult mai numeroși.

Scop: Prin MERITO, vrem 
să aducem în ochii și în 

mintea românilor profesorii 
exemplari, aceia care 

schimbă Romania în bine 
pentru eternitate. Iar cu 

ajutorul dumneavoastră, 
vom construi o comunitate 

care să ii descopere pe 
toți dascălii cu adevărat 

deosebiți, să le oferim 
recunoaștere și să îi 

premiem la Gala MERITO.

Echipa: Măriuca Talpeș, 
Dragoș Neacșu, Dan 
Berteanu, Aurelian 

Chioveanu, Andreea Roșca, 
Mădălina Marcu, Ioana 
Filipescu, Angela Ilaș și 

alți peste 50 de lideri din 
business care pun voluntar 

la dispoziție resurse și 
cunoștințe pentru a face 
proiectul MERITO posibil.

Vrei să susții EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE? Recomandă un profesor, ajută-ne să facem poveștile 
profesorilor cunoscute sau să finanțăm premiile pe: www.proiectulmerito.ro / merito@rbls.ro. 

VINO ALĂTURI DE NOI: cosmin.chirita@rbls.ro; 0726.325.690

mar.
2015

aug.
2016

aug.
2016

nov.
2016

mar.
2017

dec.
2016

iul.
2017

oct.
2017

mar.
2018

mar.
2016

mai
2016

iul.
2016

PARTENERI:
axxess capital

„Nu putem avea o țară bogată fară să fim 
competitivi cu produsele și serviciile românești 
pe piața mondială. Nu putem fi competitivi fără 
tineri foarte bine educați, creativi, performanți 
și pasionați de domeniul pe care și-l aleg. Alături 
de familie, profesorii ne educă copiii, ne formează 
viitorii colegi, viitorii antreprenori, pun bazele 
generației de mâine. ” Măriuca Talpeș, inițiatoarea 
MERITO, co-fondator Softwin

Adriana Berindeie Cătălina Cocan Cătălina Popa Corina Ciucu Daniela Ceredeev Daniela Lica Dănuț Solcan

Eva Pintea Genelia Petrescu Liliana GrigoriuDomnica Boboc Dorin Fiscutean Dumitrel Toma

Liliana Mursa Lucian Oprea Mariana Rusu Monica Mocanu Paula Ciucur Simona Ivașcu Vasile Solcanu



Fundația Romanian Business Leaders
Calea Dorobanților nr. 42, et.3, ap.5, sector 1, București, România

e-mail: contact@rbls.ro; tel.: +40 21  794 14 98www.rbls.ro 6160

ROMANIAN BUSINESS
LEADERS SUMMIT
BUCUREŞT I ,  2 -3  MART IE  2017

20  
conferințe - Italia, 

Marea Britanie, 
Irlanda, Spania, 

Germania, România

1.000+ 
ore de interacțiune 

directă

2.000.000 
interacțiuni pe 
rețele sociale

2.500+ 
participanți la 

conferințe

Platforma 
dedicată 

repatriot.ro

ECHIPA DE PROIECT: 
Marius Bostan (Inițiator RePatriot), Felix Pătrășcanu (Co-
fondator FAN Courier), Simona Pirtea (Managing Partner 
Business at Law), Florin Furdui (Country Manager Portland Trust 
- Portland Trust), Dragoș Anastasiu ( Președinte Eurolines), 
Roxana Olaru (Co-fondator Creadiv), Gabriel Iştoc (Fondator 
B-Team Consult and Services), Felix Tătaru (Președinte GMP 
Group), Gabriel Aftenie (Fondator Babilon Consult), Sergiu 

Manofu (Fondator Travel Ideea), Cosmin Lixandru (Fondator Tyre 
Management), Violeta Cenușă (Project Manager RePatriot), 
Hilde Brandl (Fondator Unith2b Architects), Cezar Nourescu 
(Fondator CBN IT), Bianca Dancilă (Fondator Grip Ads), 
Magdalena Lupoi (Avocat Partener la Noerr), Alina Stanciu 
(Fondator JustAD), Bogdan Georgescu (Fondator People Point 
| Human Capital Advisors), Emil Munteanu (Managing Partner 
Power Net Consulting) și Andra Giucă (Fondator Voss Review).

RePatriere  
prin antreprenoriat

2015 2016

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?

Un număr tot mai mare de români care lucrează în străinătate, 
ar dori să se întoarcă acasă. Ei deţin resurse în bani, cunoştinţe, 
abilităţi, experienţă şi o mare capacitate de muncă. Până acum, 
banii trimişi de aceștia au adus o contribuţie importantă la 
creşterea economică a României. Cei mai mulți au emigrat pen-

tru că în țară le lipseau oportunitățile, perspectivele unui viitor 
mai bun. Românii au ales să plece într-o lume liberă, a com-
petiției, a corupției foarte scăzute, a valorilor etice, emigrând 
în economii funcționale. Cei mai mulţi români îşi iubesc ţara şi e 
momentul să dovedim că îi preţuim.

SCOP: Transmiterea 
mesajului către cât mai 

mulți antreprenori români 
din diaspora să facă afaceri 

și acasă, pentru că sunt 
oportunități și îi dorim 
alături de noi pentru o 

Românie mai bună pentru 
toți românii.

Vrei să fii PARTENER sau VOLUNTAR RePatriot?
VINO ALĂTURI DE NOI: office@repatriot.ro, +40 726 359 505

Mesaje 
către administrația 

locală 

Consiliere 
Zilele  

Diasporei

Evenimente 
pentru cel puțin 

1.200 de români din 
diaspora

RePatriot   
Summit 

Împreună pentru  
România

2017 2017 2017 2017

„Văd oportunități la tot pasul pentru că noi interacționăm 
cu toate industriile economiei românești! Serviciile, 
turismul, tehnologia informațiilor și comunicațiile,  
hi-tech-ul, în general, oferă posibilități de a face profit în 
România. ”  
Felix Pătrășcanu, co-fondator FAN Courier și lider 
RePatriot

„Noi vrem o singură Românie. Credem 
că prima prioritate este atragerea 
întreprinzătorilor, a creatorilor de 

locuri de muncă și valoare. Numai 
prin dezvoltare economică vom 
putea păstra sau aduce înapoi 
medici, profesori, specialiști ITC și 
alți profesioniști.”   
Marius Bostan, antreprenor și 
inițiator RePatriot
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Antreprenorești - 
Adoptă un Sat!
Lipsa conștientizării resurselor locale, a fluxului de informații și 
a spiritului antreprenorial sunt problemele cu care se confruntă 
România rurală. Anual, 80.000 de români iau calea migrației, 
înseamnă echivalentul a 24 de comune.  Antreprenorești își 
propune să schimbe această situație prin construirea unui 
model de dezvoltare economică și socială care să pună în valoare 

potențialul local pentru 10 comune din zona de sud a României. 
Concret, urmărim să producem rezultate palpabile și replicabile 
în comunitățile rurale din România, prin transfer de know-how 
specific (fonduri europene, management, schimb de experiență 
etc.), mentorat pentru antreprenori și administrație locală și prin 
identificarea potențialului local de dezvoltare economică.

PARTENERI:

4 
conferințe 
regionale

+10 
afaceri din rural –
inspirație de bune 

practici

2 
comune finaliste: 

Corbi (AG) și Valea 
Stanciului (DJ)

11 
comunități 

rurale vizitate

+30 
antreprenori 

inspirați în turul 
de bune practici

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?
10 

modele de 
dezvoltare în rural

8 
comune noi selectate

+300 
antreprenori inspirați în 
tururi de bune practici

2017 2017 2017

Scopul proiectului: 
Revitalizăm satul 

românesc prin construirea 
unui model de dezvoltare 

economică și socială în 
rural.

Inițiatori: Mihail Marcu 
(MedLife), Felix Daniliuc 

(Raiffeisen Leasing),  
Daniela Marișcu (Aquatica 
Experience), Felix Tătaru 
(GMP Group), Sorin Ignat 

(Banca Transilvania) și 
echipa

„Sprijinind dezvoltarea sănătoasă a 
satului românesc, ne ajutăm pe noi 
înșine și pe cei ce vin după noi. Am 
plecat de  la țară. Am mers la oraș 
și am învățat câte ceva în fiecare 
moment al acestui drum. Este 
timpul să dau înapoi!
Cred că jumătatea sătească a 
României este soluția pentru 
cealaltă jumătate. Iar soluția 
stă în dezvoltarea integrată a 
satului românesc și a spiritului 
comunitar. ” Felix Tătaru

„Se poate spune că vremurile se schimbă , însă pentru mine bunul 
simț, smerenia și veșnicia lui Blaga sunt toate născute la sat și de-ar 
fi să luptăm doar pentru acestea, tot merită efortul nostru, al tuturor, 
ca satul românesc să dăinuiască! Și pentru că sunt și eu fiică de țărani 
români și multe din cele bune, de acasă le-am învățat,  mă implic cu 
tot sufletul în revitalizarea satului românesc prin minunatul proiect  
ANTREPRENOREȘTI” - Daniela Marișcu

Vrei să FINANȚEZI un proiect sau să AJUȚI la dezvoltarea lui?
VINO ALĂTURI DE NOI: liliana.geru@rbls.ro, 0721 883 123
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1  
studiu 

reprezentativ  cu 
400 de părinți din 

mediul urban

6 
întâlniri cu directori 

de școli și licee

5 
dezbateri cu 
autoritățile – 

Ministrul Educației 
și reprezentanți ai 

Primăriilor

1 
proiect pilot 

implementat în 
București – Colegiul 

Economic C.C. 
Kirițescu

Liber la joacă!

WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?

În contextul  în care, conform studiilor, copiii se joacă doar în 
parcurile supraaglomerate sau în casă, la calculator, și fac prea 
puțin sport, în comparație cu nevoile lor, am lansat în septem-
brie 2016 proiectul „Curtea Școlii”, cu susținerea Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării, a Primăriei Capitalei, a Pri-

măriei Sectorului 6 și a Asociației Club Sportiv Baschet Atletic 
București. Proiectul pilot a fost implementat la Colegiul Eco-
nomic Costin C. Kirițescu, unde curtea școlii va rămâne des-
chisă pentru a permite copiilor să practice activități sportive, 
în condiții de siguranță, și după orele de curs și în weekend.   

Studiu reprezentativ  cu 
400 de părinți din mediul 

urban: 

• 71% dintre părinți sunt 
nemultumiți de locul de 

joacă al copilului (unde sunt 
câini fără stăpân, spații 
vandalizate, nesigure, 

fără terenuri pentru jocuri 
sportive);

• Peste 70% din efortul fizic 
făcut de copii îl reprezintă 

orele de educație fizică de la 
școală;

• Peste 50% dintre părinți 
semnalizează problema 

timpului petrecut de copii 
cu jocuri pe calculator.

VREI SĂ FINANȚEZI proiectul în orașul tău sau să AJUȚI la dezvoltarea lui? 
VINO ALĂTURI DE NOI: virgil.stanescu@steauabaschet.ro , 0722291377; andreea.nemens@gmp.ro, 0741245531

1 broșură  
„Manual de implementare pentru proiectul 

CURTEA ȘCOLII. Liber la joacă!”   
în format PDF – trimisă către Ministerul 

Educației și către toate Primăriile din țară. Va 
conține  pașii de implementare și condițiile 

de punere în practică a unui astfel de proiect, 
conform experienței proiectului pilot de la 

Colegiul Economic C. C. Kirițescu

3 noi spații   
„Curtea Școlii. Liber la joacă!”    

implementate în țară prin parteneri locali și 
coordonate cu spriinul echipei de proiect.

2017 2017

„Curtea Școlii este un proiect care reușește să te emoționeze și 
reponsabilizeze în același timp, pentru că te uiți la el cu emoția copilului 
care ai fost, dar și cu responsabilitatea părintelui care ești astăzi. Nu 
te poate lăsa indiferent. Empatizezi și ai semna pe loc, dacă asta ar fi 
singura condiție ca lucrurile să se întâmple. Ca să putem duce proiectul 
mai departe, avem nevoie și de susținătorii virtuali, dar și de cei care se 
pot implica să facă lucrurile să se întample, prin discuții cu autoritățile, 
convingând o Primărie, găsind sponsori. ”  
Andreea Nemens, General Manager, GMP Advertising 

“Înaintea sălilor cu leduri, înaintea 
fanilor frenetici, înaintea ziarelor, show-
urilor TV sau a echipei naționale, a 
fost asfaltul din curtea școlii. Pe ici pe 
colo, un panou de baschet dărăpănat, 
dar unde stăteam seara până târziu 
și ne găseam activitățile și poveștile 
noastre. Pentru mine, Curtea Școlii e 
copilăria, jocurile pe care doresc să 
le ofer și copiilor mei. Mă gândesc 
la momentul în care, împreună cu 
autoritățile, vom reda locurile de 
joacă „proprietarilor de drept”. 
Pentru mine, este un obiectiv pe 
agenda personală.”   
Virgil Stănescu, Președinte Steaua 
CSM EximBank

PARTENERI:



Fundația Romanian Business Leaders
Calea Dorobanților nr. 42, et.3, ap.5, sector 1, București, România

e-mail: contact@rbls.ro; tel.: +40 21  794 14 98www.rbls.ro 67

46%46%
Antreprenori

C-level
36%

Experți
12%

Lideri media
3% Profesori3%

APLICAȚIA  
RBLSUMMIT 2017

Dacă vrei mai multe informații 
despre cine e la Summit și cu 
ce se ocupă și actualizări în 
timp real despre eveniment, ai 
la dispoziție aplicația pe mobil 
RBLSummit. 

Cum intri în aplicație: 
Descarci aplicația mobilă TOPI 
din App Store (iOS), Play Store 
(Android), direct de pe  
www.topi.com/app sau sca-
nează QR codul de mai jos. 
Te înregistrezi la eveniment  
cu codul:  
rblsummit2017

De ce să folosești aplicația:
•  Comunici cu participanții la 

RBL Summit 2017 care folo-
sesc și ei aplicația;

•  Vezi agenda evenimentului și 
prezentările speakerilor, dacă 
nu ai la îndemână broșura 
tipărită;

•  Evaluezi cât de utile sau in-
teresante au fost pentru tine 
sesiunile;

•  Scrii idei care îți vin în timpul 
sesiunilor.

CÂȚI DINTRE NOI AU FOST 
LA EDIȚIILE ANTERIOARE

STRUCTURA 
RBLSUMMIT 2017

Peste jumătate dintre oamenii pe care îi ai zilele acestea lângă tine au 
mai fost măcar la una din cele 5 ediții anterioare ale RBLSummit. Deci, 
oricare al doilea om pe care îl întâlnești îți va putea povesti crâmpeie din 
istoria RBL. Ea e compusă din experiențele fiecăruia dintre noi pentru că, 

la esență, RBL este o comunitate de oameni din business care trăiesc 
ghidați de valori comune. 
Și dacă vrei să afli cum a fost la absolut toate cele 5 ediții anterioare, 
ai zilele acestea alături 23 de membri RBL care îți pot da firul complet.

Cine e la Summit

2017

54%

43%
40%

43%
50%

2016 2015 2014 2013

Scanează QR code 
pentru a descărca 
aplicația TOPI. 
Cod de acces: 
rblsummit 2017

Scanează QR code 
pentru a vedea 
toți participanții la 
RBLSummit 2017

Dragoș RoșcaAnca Harasim Andi Dumitrescu Andreea Roșca Angela Roșca Bogdan Ion Bogdan Tudor Dragoș Neacșu

Felix Pătrășcanu Florin Vișa Gabriel Truță Ioana Filipescu Laura Florea Lucian Butnaru Marius Bostan

Mădălina Marcu Mihaela Perianu Mihai Marcu Sergiu NeguțMihai Rohan Sorin AxinteNicoleta Stoian Victor Dragomirescu
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Calendar RBL 2017
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

SUMMIT - unul din rarele momente din an când interacționezi 
cu peste 250 de antreprenori și șefi de companii români care vin 
împreună pentru că trăiesc ghidați de valori comune

RBL Summit 
2-3 martie

NETWORKING - inspirația vine de la oameni entuziaști, puțin 
cunoscuți, dar cu idei geniale, rezultate pe măsură și cu povești care 
te lasă pe gânduri

Networking 
cu inspirație

Networking 
cu inspirație

Networking 
cu inspirație

Networking 
cu inspirație

Networking 
cu inspirație

Networking 
cu inspirație

AVENTURĂ - pe mare sau prin munți, natura are darul să te scoată 
din zona de confort și să descoperi lucruri noi despre tine și oameni.

Aventură 
Regatta RBL

9-11 iunie

Aventură Off-
road RBL

PARTY - ai cea mare concentrare de colegi RBL puși pe distracție. RBL party  
24 noiembrie

DINEAROUND - oamenii care mănâncă împreună, rămân împreună. Dinearound Dinearound

DEAL TALK - obții rapid și eficient soluții la provocările tale din 
business, cu ajutorul și din experiența colegilor din RBL.

Deal talk Deal talk

ACCES LA DECIDENȚI  - întâlniri de lucru pe temele principale 
RBL – antreprenoriat, educație, bună guvernare și fiscalitate – cu 
decidenți integri

Acces la 
decidenți

Acces la 
decidenți

Acces la 
decidenți

Acces la 
decidenți

Oamenii care mănâncă împreună, rămân împreună. Prima ediție 
Dinearound RBL, din primăvara anului 2017, are loc acasă la primii 3 
membri RBL care își deschid casa pentru colegii din comunitate. Cele 3 
gazde primesc din partea RBL același buget (500 euro) pentru a pregăti 
cina. Numele și adresele lor rămân secrete, până în ziua evenimentului. 
Membrii sunt invitați să se înscrie la eveniment, iar gazdele primesc 
lista înscrierilor și fac alocarea. În ziua evenimentului, membrii primesc 
detalii despre locul, ora și colegii cu care vor lua cina.
Vrei să organizezi o cină la tine acasă? – mona.gheorghe@rbls.ro

Poate vrei să vinzi afacerea, să obții finanțare într-un mod rapid și 
eficient sau cauți parteneri de investiții. Sau poate vrei să ajungi la un 
client sau, pur și simplu, doar idei și puncte de vedere dwe la colegii 
din RBL pentru provocarea majoră cu care se confruntă azi afacerea 
ta. Evenimentele Deal Talk sunt introduse în premieră, în calendarul 
de evenimente RBL. Fiecare membru vine pregătit cu o problemă 
concretă, o prezintă succint, iar colegii răspund pe loc dacă și cum pot 
ajuta. Toate acestea, la un mic dejun cu colegii din RBL.
Vrei să participi la următorul deal talk? – mona.gheorghe@rbls.ro 

Membrii RBL spun că vin la evenimentele comunității, în primul rând 
pentru vitalitatea
și calitatea oamenilor. La fel ca la Summit, se bucură să se revadă cu 
fiecare dintre colegi și simt că aparțin unui grup de oameni cu care 
rezonează la nivel de valori. Din 2017, evenimentele de networking RBL 
aduc în prim plan tineri români care fac lucruri excepționale în țară și 
în lume, dar despre care cel mai probabil încă nu ai auzit. Sunt oameni 
entuziaști, cu idei geniale, rezultate pe măsură și povești care te lasă pe 
gânduri.
Evenimentele sunt moderate de către membrii RBL care coordonează 
organizarea întâlnirilor. Poveștile creează cadrul pentru a continua apoi 
dialogul, la un pahar de vin.
Vrei să propui un speaker? – mona.gheorghe@rbls.ro 

În aprilie 2013, am navigat împreună pentru prima dată, la Regatta RBL, 
la Limanu. De atunci, peste 50 de membri au participat la una din cele 
cinci ediții ale Regattei RBL. Mulți au venit de mai multe ori și mulți au 
venit însoțiți. Regatta este astăzi, cel mai popular eveniment în rândul 
membrilor RBL.

Într-o sâmbătă dimineață din luna mai 2014, am luat pieptiș munții 
împreună, pentru prima dată, la Off-road RBL, la Rucăr. Aer curat, voie 
bună, motoare turate, pante abordate strategic, bulz sfârâind pe grătar 
la stână, printre nori. Iar seara povești la foc de tabără și lampioane 
purtate de aerul de munte. Off-road-ul ori te scoate din zona de 
confort, ori te relaxează.
Vrei să te înscrii? – mona.gheorghe@rbls.ro 

La final de an, curg invitațiile la petrecerile de Crăciun. Petrecerea 
companiei tale e petrecerea companiei tale. Apoi vin prietenii apropiați 
și partenerii importanți. Și îi ai pe colegii din RBL, acei oameni cu care 
te vezi de câteva ori pe an prin proiecte, la întâlniri oficiale sau, pur și 
simplu, la un pahar de vin. Într-un an, cea mare concentrare de colegi 
RBL pe metru pătrat este la Summit. Dar aici suntem puși pe treabă 
și ceva mai serioși. La petrecerea de final de an RBL, în ultima zi de joi 
din noiembrie, ai cea mare concentrare de colegi puși pe distracție. 
Pregătește-te să începi ziua de lucru de vineri cu muzică bună în cap și 
cu un vag început de febră musculară. Este recomandat să duci primele 
întâlniri de vineri mai spre prânz.
24 nov. – blochează în agendă și confirmă la – mona.gheorghe@rbls.ro 

DINEAROUND – acasă la membri

DEAL TALK – soluții de la colegi

NETWORKING cu inspirație PETRECEREA ANUALĂ
ultima joi din noiembrie

Off-road RBL #2

AVENTURĂ
Regatta RBL#6
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Fundația Romanian Business Leaders este o organizație 
apolitică, neguvernamentală și non-profit care asigură o 
platformă de acțiune și implicare socială pentru liderii din 
mediul privat.

Misiunea RBLS este ca România să devină o țară mai bună 
pentru afacerile responsabile și, în felul acesta, pentru toți 
românii. 

Clubul Romanian Business Leaders reunește 165 de 
antreprenori și șefi de companii români care trăiesc ghidați de 
valori comune. La bază este încrederea în România. Altfel, ar fi 
ales să trăiască mai bine altundeva în lume. Apoi vine altruismul, 
din credința că bunăstarea societății o putem obține doar dacă 
lucrăm împreună și ne ajutăm unii pe alții. Integritatea este 
filtrul de onestitate și bună-credință în RBL. Fără ea, dispare 
încrederea. În final, acțiunea este cea care concretizează toată 
energia și bunele noastre intenții.

CONDIȚII PENTRU A DEVENI MEMBRU RBL:
-  Calitatea de membru este individuală şi nu poate fi transferată 

în interiorul organizației;
-  Membrii RBL sunt antreprenori, CEO de organizații sau experți 

şi profesioniști recunoscuți în domeniile lor;
-  Pentru a deveni membru, sunt necesare două recomandări din 

partea unor membri existenți;
-  Cererea de aderare este aprobată de boardul RBL pentru 

fiecare nou membru;
-  Integritatea este o valoare importantă a comunității. Calitatea 

de membru poate fi refuzată sau retrasă în cazul în care există 
o investigație, anchetă, acuzare sau condamnare în justiție;

-  Membrii RBL îşi oferă voluntar timpul și expertiza pentru a 
contribui la proiectele comunității;

-  Calitatea de membru presupune o contribuție financiară 
anuală de 500 de euro.

BENEFICII:
-  Întâlnești oameni ca tine – cunoști antreprenori și CEO cu 

aceleași valori ca tine.
-  Lași ceva în urma ta – pornești și/sau contribui la proiecte 

care fac România o țară mai bună pentru business și contribui 
la politici publice în educație, antreprenoriat, fiscalitate și alte 
domenii.

-  Socializezi și înveți – schimbi idei cu oameni în care ai încredere. 
Cunoști oameni noi, cu care poți dezvolta noi proiecte de 
business.

-  Ai acces la evenimente speciale – participi la întâlniri de 
networking sau cu lideri din administrație, la evenimente 
private și ai condiții speciale pentru înscrierea la Summit.

Echipa executivă:

Colaboratori și voluntari RBL Summit 2017:
Andra Giucă, Ivan Nicolae, Valentin Ștefăniță, Clara Brumariu, Doria Drăgușin, Ștefan Popa, Tori Popescu, Maria Perșu, Cristi Drăgan, 
Bianca Apostol, Lavinia Antone, Mihaela Vodă, Maul Sebastian, Andrei Lupșan, Profiroiu Ioan, Robert Ghițoroiu, Puiu Iulian, Roxana 
Bărbulescu, Andrei Combei, Adela Popa, Roxana Chirițoiu, Eduard Burghelia, Eliza Dragomir, Paula Posea.

Fundația este condusă de un board din care fac parte:  

Dragoș Petrescu
 Owner,  
City Grill

Dragoș Roșca
 Chairman, Delta 

Asset Invest

Anca Harasim
 Director Executiv, 

AmCham

Lucian Butnaru
 Chairman of the 
Board, ZebraPay

Adina Săniuță
 Coordonator 
Comunicare

Violeta Cenușă
 Project manager 

Repatriot

Andrei Neacșu
 Project manager 

– Ateliere de 
Antreprenoriat

Felix Daniliuc
 General Manager, 
Raiffeisen Leasing

Sebastian Hubati
 Director executiv

Andi Dumitrescu
 Managing Director, 

GfK Romania

Mihaela Perianu
 Managing Partner, 

AIMS Romania & Dale 
Carnegie Training 

Romania

Iulian Rizea
 Project manager 

– Ateliere de 
Antreprenoriat & 

program mentoring 
manager - Mentoria

Alin Apostu
 Project manager 

– Vreau Sa Fiu 
Antreprenor

Felix Pătrășcanu
 Managing Director, 
Fan Courier Express

Alina Burlacu
 Project manager RBL 

Summit

Cosmin Chiriță
 Project manager 
Proiectul MERITO 
(Gala Profesorilor)

Andreea Roșca
 Managing Partner, 

Excel Communications

Mihail Marcu
 President of Board of 

Directors, MedLife

Ioana Filipescu
 Partner Financial 

Advisory Services 
Deloitte Romania

Mona Gheorghe
 Membership 

manager

Liliana Geru
 Project manager 

Proiectul 
Antreprenorești

Dragoș Dinu
 CEO,  

Țiriac Holdings

Sorin Axinte
 Managing Partner,  

Glue

Fundația RBL
Intră în  
Clubul RBL

FORMULAR DE ADEZIUNE
Nume:  ...................................................................................................  Prenume:  ..................................................................................................................................

Funcție: .................................................................................................  Companie:  ................................................................................................................................

Telefon:  ................................................................................................  Email:  ..........................................................................................................................................

Industrie:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Recomandat de:  Membru 1: .......................................................................................... Membru 2: ...............................................................................................

Mă interesează proiectul:  .....................................................................................................................................................................................................................

Mă interesează advocacy pe temele:  .............................................................................................................................................................................................
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6  
antreprenori 

vor fi 
educați

6  
antreprenori 

vor fi 
mentorați

1.000  
de tineri vor 
fi inspirați să 
gândească 

antreprenorial

20  
de gospodari 
învaţă bune 

practici în 
antreprenoriat 

rural

2  
profesori cu 
vocaţie vor 

fi susținuți şi 
recunoscuți

200  
de români 

din diaspora 
descoperă 

oportunitatea 
de a deschide 
un business in 

Romania

1,8 milioane  
de contribuabili din 8.2 milioane  
decid să direcţioneze cei 2% din 

impozitul pe venit.

Banii de la 

4 din 6 
contribuabili rămân în visteria 

statului.

Completează formularul ataşat   
230 pentru venituri din salarii/ 200 pentru 
venituri din alte surse decât cele salariale. 
Lasă-l pe masă sau depune-l la recepţie.

Ce ar putea face RBL în urma colectării a cel puţin 100 de formulare, de la contribuabili care au un 
venit brut anual de 12.000€, respectiv cu 3.200€:

Încurajează-ţi şi angajaţii să direcţioneze cele 
2 procente pentru o cauză socială. Poate fi 

antreprenoriatul, educaţia, buna guvernare sau 
orice ce altă cauză cu care rezonează. 

32€  
reprezintă cota de 2%  

dintr-un venit brut anual de 
12.000€

Donează 2%
WE ARE HERE

WHAT’S NEXT?

Ştiai că nu te costă absolut nimic să direcţionezi 2% din 
impozitul pe venit datorat statului către o cauză socială?
Totul este perfect legal şi transparent. Formularul se transmite 

către ANAF până la 25 mai 2017, o vom face noi pentru 
tine dacă alegi să completezi formularul ataşat broşurii. 
După ce îl completezi, îl laşi pe masă sau îl depui la recepţie.

 PROIECT RBL DE RECUNOASTERE A EXCELENTEI IN EDUCATIE

RBLS

SUMMIT 2017:

PROIECTELE RBL:

FUNDAȚIA RBL:

wine of Romania 
March 2-3, 2017

Romanian Business Leaders Summit
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