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ISTORIA SUCCESULUI – SUBWAY
Povestea brandului Subway a inceput cu mai bine de 50 de ani in urma, cand dr. Peter 
Buck, un fizician in cercetare nucleara, a schimbat viata unui student cu câteva cuvinte 
simple: „Sa deschidem un magazin de sandwichuri”.

Povestea brandului Subway a inceput cu mai bine de 50 de ani in urma, cand dr. Peter 
Buck, un fizician in cercetare nucleara, a schimbat viata unui student cu câteva cuvinte 
simple: „Sa deschidem un magazin de sandwichuri”.

Peter Buck a venit cu ideea de a deschide un magazin de sandwichuri pentru a-l ajuta 
pe Fred DeLuca sa-si plateasca taxele de scolarizare. Peter a venit cu o investitie initială 
de 1000 de dolari. Partenerii si-au deschis primul restaurant in Bridgeport, Connecticut, 
unde au servit sandwichuri proaspete, la preturi accesibile. Popularitatea sandwichuri 
si a marcii a continuat sa creasca in urmatoarele decenii, insa un lucru a ramas 
neschimbat, si anume principiile si valorile lor:

1. Oferim intodeauna cele mai pune servicii clientilor nostri valorosi;
2. Cream feluri de mancare in meniu de cea mai buna calitate, dar la care toata lumea 

are acces;
3. Pastram costurile de operare scazute si ne asiguram ca detinem cele mai bune 

servicii, iar afacerea va prospera mereu.
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3 POVEȘTI DE SUCCES 
INSPIRAȚIONALE
Există o listă lungă de trăsături caracteristice ale antreprenorilor de succes, printre 
acestea cele mai evidente şi uşor observabile sunt spiritul de aventură şi mintea 
deschisă. Inspiraţia pentru afaceri de milioane de dolari poate veni literalmente din 
orice direcţie. Uneori survine de la cele mai banale lucruri sau, din contră, din experienţe 
personale mai puţin plăcute.

Aceste poveşti nu au avut sprijin sau capital. Au avut în spate oameni care au crezut în 
ei înşişi şi ideile lor mai presus de toate.

Indiferent de domeniul de activitate, având în vedere că unele sunt mai dezvoltate decât 
altele şi unele sunt inovaţii în adevăratul sens al cuvântului, ideea de afacere succes 
de un milion de dolari poate apărea la o cină între prieteni, de la o situaţie mai degrabă 
inconfortabilă.

Din 1974, cei doi detineau si operau 16 
restaurante pe tot teritoriul Connecticului. 
Realizand ca nu pot sa gestioneze inca 
atatea, cate isi doreau de fapt, au inceput 
sa vanda francize, lansand bradul Subway 
intr-o perioada de crestere remarcabila, 
care continua si in ziua de azi.

Astazi, brandul Subway este cel mai mare 
lant de sandwichuri cu mai mult de 40,000 
de locatii in toata lumea. Au devenit prima 
optiune a oamenilor care cauta ceva de 
mancare rapid sau a familiilor care se 
bucura de o masa sanatoasa. Inca de la 
inceput, Fred a avut o viziune clara pentru 
viitorul brandului Subway. Cum au inceput 
sa creasca, Subway a fost ghidat de 
pasiunea lui de a incanta clientii carora 
le ofera mese sanatoase, proaspete, 
delicioase, prin sandwichurile realizate in 
fata clientilor.

Sursa: portalmanagement.ro



Matt Malony şi Mike Evans – GrubHub

Serile peste program la birou în care îţi e foame, 
dar nu ştii exact ce îţi doreşti să mănânci sau 
îţi este poftă un tip de mâncare, însă nu ştii 
exact ce. Serile în care stai şi cauţi pe siteu-
ri-le restaurantelor unul cu program de livrare. 
Mai sunt desigur şi zilele în care nu ai starea 
să găteşti. Toate acestea au dus la ideea unei 
afaceri de milioane.

Matt Malony şi Mike Evans, programatori, şi-au 
pornit afacerea din această experienţă mai 
puţin plăcută, de la suprasaturaţia de a trece 
prin sute de site-uri pentru o singură masă.

Aceştia au creat GrubHub. GrubHub este un site de tipul „un singur magazin pentru tot”. 
O bază de date imensă prin care uşerii pot căuta un tip specific de mâncare sau doar un 
meniu apetisant prin mai bine de 3000 de restaurante în mai bine de 500+ oraşe. Public-
ul a fost atât de receptiv la acest tip de magazin online încât astăzi afacerea valorează 
aproximativ $3 bilioane.
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Pierre Omidyar – E-bay

În 1995 Pierre Omidyar, un programator, a 
început să ofere pe site-ul său personal posibil-
itatea de a pune lucruri la licitaţie. Pe vremea 
aceea site-ul era cunoscut sub numele de 
AuctionWeb şi în viziunea lui Pierre era doar 
un proiect personal. După puţin timp traficul 
de pe site a atins cote suficient de mari încât 
să îl forţeze pe Pierre să upgradeze contul de 
internet la nivelul unui cont de internet dedicat 
afacerilor. Însă pentru a putea susţine site-ul 
a început să taxeze oamenii pentru serviciul 
pe care îl oferea site-ul: spaţiu pentru licitaţii. 
Astăzi AuctionWeb este E-bay, unul dintre cele 
mai mari site-uri din domeniul retail.

 
Konosuke Matsushita – Panasonic

Cu toate că am putea crede că o afacere care 
astăzi valorează $66 bilioane a pornit de la 
oameni ambiţioşi cu investitori, adevărul este 
că bazele corporaţiei Panasonic au fost puse 
într-un subsol. Matsushita avea 23 de ani şi 
lucra în „Osaka Electic Light Company” când 
a creat, în 1917, un soclu de lumină mai bun 
decât ce era deja pe piaţă. Tânărul Matsuhita 
s-a dus cu ideea aceasta la şeful său, din pă-
cate (ori fericire) acesta nu a fost interesat de 
ideea tânărului fără experienţă sau studii de 
specialitate.

Konosuke Matsuhita a luat atunci problema în propriile-i mâini şi a început să facă 
mostre în subsolul casei lui. A trecut prin câteva experimente şi pas cu pas a pus 
bazele Panasonic, deşi până în 2008 această multinaţională se numea „Matsushita 
Electric”.

Sursă: portalmanagement.ro
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CUM POȚI FACE AFACERI DE APROAPE 
JUMĂTATE DE MILION DE EURO DIN 
CONSULTANȚĂ ÎN PROTECȚIA MUNCII?

Au instruit până acum o armată 
de oameni – aproape 50.000 – în 
domeniul sănătății și securității 
în muncă și au lucrat cu peste 
500 de companii românești și 
străine. Care este povestea celor 
doi antreprenori care au fondat 
compania Eurofin Consult și care 
fac anual afaceri de 300.000-
400.0000 de euro din consultanță 
în protecția muncii?

Daniel Milicescu (foto)și Răzvan Chiru, au pornit afacerea Eurofin Consult în prima 
parte a anilor 2000, după ce anterior lucraseră din postura de contractori pentru Connex 
(actualmente Vodafone) și Cosmote (preluat de Telekom). 

Într-o zi discutam cu prietenii, care la rândul lor erau antreprenori, despre problemele de 
zi cu zi în relația cu autoritățile statului. Unul dintre ei se plângea de experiența prin care 
a trecut cu un control ITM, încheiat cu o amendă. Cu toții ne-am panicat și l-am întrebat 
de ce a luat amendă – nu avea decât fișele de instruire în domeniul protecției muncii - 
rememorează Milicescu. 
 
Compania oferă în prezent servicii diverse, de la conformare legală în domeniul sănătății 
și securității în muncă și situații de urgență, până la traninguri, verificarea calității 
micro-climatului de muncă, verificarea sistemelor de detecție, alarmare și stingere a 
incendiilor, coordonarea șantierelor din perspectiva sănătății și securității în muncă 
etc. ”Trainingul e-learning și serviciul wellness sunt două dintre serviciile din ce în ce mai 
solicitate de către companii, având în vedere faptul că încet-încet, România împrumută 
din bunele practici în acest domeniu de la țări care au implementat pe termen lung politici 
consistente legate de bunăstarea angajaților”, spune antreprenorul, arătând că în state 
precum Marea Britanie sau Germania, angajații beneficiază din prima zi de lucru la birou 
de un training legat de ergonomie, spre exemplu.

Eurofin Consult are în prezent 10 angajați, iar dacă în 2017 a înregistrat o cifră de afaceri 
de circa 340.000 de euro, în 2018 estimările indică un avans de 20%, până la aproape 
410.000 euro. ”Estimarea noastră se bazează pe planurile de dezvoltare a unor noi 
servicii, precum și pe volumul mai mare de solicitări venite din partea companiilor, față 
de anul trecut”.



Criteriile după care au fost alese poveştile antreprenorilor au fost puterea exemplu-
lui, etica în business, sustenabilitatea, implicarea în comunitate şi reprezentativitatea 
geografică.

Printre fondatorii antreprenoriatului românesc se numără marile nume de industriaşi, 
producători şi bancheri care au pus bazele economiei. Astfel, Francisc Neuman, econ-
omist şi inginer textilist,  a fost primul producător de mătase artificială din România şi 
a înfiinţat echipa de fotbal ITA (UTA) din Arad. Bancherul Nicolae Chrissoveloni, care a 
studiat la Universitatea Oxford, Facultatea de Drept, a salvat Banca Chrissoveloni de la 
faliment.

Poveştile a treizeci de antreprenori români, industriaşi, bancheri, producători din perioa-
da interbelică dar şi oameni de afaceri din prezent, au prezentate la Palatul Noblesse în 
expoziţia “Muzeul antreprenoriatului - 100 de ani de antreprenoriat în România”. Iniţia-
tiva are scopul de a sublinia importanţa antreprenoriatului românesc pentru economia 
ţării.

Expoziţia ilustrează trei 
perioade istorice din 
ultimii 100 de ani, 30 de 
poveşti, zece antreprenori 
din perioada 1918-1945 
(secţiunea Fondatori), 
zece poveşti româneşti 
de succes de după 1989 
(secţiunea Contemporani) 
şi zece antreprenori 
care au regândit regulile 
jocului (secţiunea Noua 
generaţie).

Eurofin Consult a instruit până acum peste 45.000 de oameni și are un portofoliu total 
de 500 de clienți români și internaționali cu care a lucrat de-a lungul timpului, din dome-
nii precum IT&C, retail, real estate sau automotive. ”Dacă la început puteam vorbi de un 
interes mai ridicat al multinaționalelor față de cultura safety, în ultimii ani și antreprenorii 
români manifestă un interes crescut, în egală măsură”.

Sursa: https://www.newmoney.ro 

- Poveştile de business ale lui Malaxa, Auşnit, Mociorniţa, Guban sau 
Chrissoveloni, documentate şi expuse la Palatul Noblesse
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De asemena, în expoziţie se găsește un exemplar original al cărţii “Palais de la Banque 
Chrissoveloni Bucharest”, Paris, 1929, care conţine planşe cu imagini şi informaţii despre 
arhitectura clădirii actuale a Băncii Naţionale a României din Str. Lipscani. nr. 16.
Dintre cei 10 Fondatori ai antreprenoriatului românesc, Blaziu Guban este singurul care 
nu a avut studii superioare, doar cinci clase. A fost producător de pantofi, a inventat o 
vopsea de pantofi şi a înfiinţat Uzinele Guban.

Blaziu Guban este singurul antreprenor care a supravieţuit naţionalizării, continuându-
şi activitatea până la pensionare, în pofida unui regim incompatibil cu afacerile private. 
Potrivit descrierii din Muzeu, antreprenorul reuşeşte să supravieţuiască restricţiilor 
comuniste, donând uzinele Guban statului în schimbul unui rol de conducere. El 
rămâne director al nou-numitei întreprinderi Victoria în perioada de apogeu a producţiei 
industriale din România comunistă.

Prima pereche de pantofi Guban este lansată în 1959, iar, în timp record, producţia 
ajunge la scară industrială şi îl propulsează pe Blaziu printre cei mai mari furnizori de 
pantofi ai ţării. A murit în 1978, când fiul său, Tiberiu Guban, care i-a fost ucenic, i-a 
urmat la conducere. Brandul Guban este încă utilizat de proprietarii de astăzi ai fabricii.
O cutie de bijuterii marca Guban, realizată în anii 1950, este expusă în noul muzeu. La fel 
şi o pereche din celebrii pantofi.

Max Auschnitt (Auşnit) (1888 - 1959) a studiat la Academia Comercială din Viena, a fost 
supranumit Regele Oţelului în România, industriaş cu acţiuni în numeroase fabrici din 
România, dar şi în companii din Iugoslavia şi Polonia. În 1909 preia conducerea fabricii 
de sârmă şi cuie fondată de tatăl său.

După Primul Război Mondial, se implică în reconstrucţia afacerilor familiei. Reuşeşte, 
prin capitalul personal şi prin creditele acordate de compania londoneză Bessler 
Waecther & Co. Ltd., să înfiinţeze în 1924 Societatea Anonimă Română Uzinele 
Metalurgice Titan Nădrag Călan (TNC), care ajunge la un capital de 120 de milioane lei 
şi 4.900 de angajaţi. Max Auschnitt a preluat încă din 1920 şi o parte importantă din 
acţiunile Uzinelor siderurgice STEG din Reşiţa cu ajutorul Băncii Chrissoveloni, la care 
era acţionar.

Max Auschnitt devine un apropiat al regelui Carol al II-lea, alături de industriaşul Nicolae 
Malaxa. Însă odată cu ascensiunea lui Hitler, atitudinea progermană a lui Malaxa 
e sprijinită de Carol al II-lea, pe când Auschnitt cade în dizgraţie pentru orientarea 
sa proAliaţi. Este arestat, judecat şi condamnat la şase ani pentru administrarea 
frauduloasă a UDR, dar şi obligat să plătească despăgubiri enorme lui Malaxa şi să-i 
cedeze acţiunile deţinute la Reşiţa.

Expoziţia prezintă o replică a unei adrese trimisă de Max Auschnitt către generalul 
Antonescu în cuprinsul căreia prezintă situaţia lui actuală, mersul afacerilor sale şi 
motive pentru eşecul lui antreprenorial. Paginile 1 şi 2 din 8.

Moştenirea primilor antreprenori români: Dimitrie Leonida a modernizat instalaţia 
electrică a Bucureştiului. Malaxa a realizat prima locomotivă românească.
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Alţi fondatori sunt inginerul Dimitrie Leonida, care a modernizat istalaţia electrică a 
Bucureştiului. Inginerul constructor Tiberiu Eremie este cel care a realizat Mausoleul 
de la Mărăşeşti, Sala Unirii de la Alba Iulia, Catedrala Încoronării de la Alba Iulia, Arcul 
de Trumf, Muzeul George Enescu, Fabrica de Avioane IAR Braşov, iar moşierul Ioan C. 
Mihail a susţinut împroprietărirea ţăranilor şi şi-a donat întreaga avere statului român şi 
a susţinut educaţia.

Nicolae Malaxa a realizat prima locomotivă românească (1928) şi primul automobil 
românesc (1945), iar Dumitru Mociorniţă a construit una dintre cele mai modern şi mai 
importante întreprinderi de pielărie din România interbelică.

Petre Georgescu-Delafras a înfiinţat una dintre cele mai importante edituri din România 
interbelică, Cugetarea. De asemenea, o copie a contractului de editură semnat de 
profesorul Nicolae Iorga în anul 1935 este expus aici.

“Unii dintre antreprenorii fondatori au pornit de jos, au crescut în sărăcie sau în familii 
adoptive (Guban), în timp ce alţii, născuţi în familii bogate, au avut posibilitatea să 
studieze la şcoli de renume din Anglia, Germania, Austria, pentru ca, întorşi în România, să 
aplice modele de business deprinse în perioada formării şi avansate pentru acei ani, ceea 
ce a reprezentat un factor determinant pentru succesul lor în afaceri. Mulţi dintre ei au 
fost preocupaţi de progresul României şi au contribuit la el - de pildă, Dimitrie Leonida, un 
antreprenor public, Ioan Mihail, care a fost în favoarea împroprietării ţăranilor şi şi-a donat 
întreaga avere statului pentru a fi folosită în opere de binefacere. Au fost interesaţi şi de 
perfecţionarea celor cu care colaborau şi a muncitorilor, construind şcoli private pentru 
profesionalizarea lor, cum a fost spre exemplu Dumitru Mociorniţă. Antreprenorii de astăzi 
pot cu siguranţă să înveţe din experienţele oamenilor de afaceri interbelici şi mai ales din 
modul în care unii dintre ei au reuşit să depăşească momentele de cumpănă din cariera 
lor şi chiar din consecinţele nefastele ale implicării politice a fondatorilor”, a spus Dumitru 
Lăcătuşu, curatorul secţiunii Fondatori.

În secţiunea Contemporani au fost incluşi Dragoş Anastasiu, Florentin Banu, Doina 
Cepalis, Horia Ciorcilă, Dragoş şi Adrian Pavăl, Felix Pătrăşcanu, Ioan Popa, Iulian 
Stanciu, Dan Şucu şi Florin şi Măriuca Talpeş.

“Cei care şi-au clădit afaceri după ‘89 s-au lovit de două obstacole macro: inflaţia din anii 
‘90 şi criza din anii 2000. Le-au depăşit prin metode inovatoare, bazându-se pe intuiţie 
mai degrabă pe o pregătire formală în business. De exemplu, fraţii Pavăl au investit 
şi cumpărat terenuri în Moldova când nicio altă firmă de profil nu făcea asta, Dragoş 
Anastasiu a dat autocarele pe turism la cerererea clienţilor, iar Dan Şucu, în timpul crizei, 
a creat un produs financiar în premieră şi a triplat rata de înnoire a colecţiilor”, subliniază 
Cosmin Alexandru, parte din echipa care a curatoriat secţiunea Contemporani a 
expoziţiei.

Din secţiunea Noua generaţie fac parte Laurenţiu Bănescu, Andrei Botescu şi Alexandru 
Manda, Monica Cadogan, Ioan Iacob şi Radu Constantinescu, Oana şi Vlad Craioveanu, 
Răzvan Crişan, Mihaela Glăvan, Şerban Radu şi Nicoleta Dumitru, Mihai Simiuc şi Marius 
şi Dan Ştefan.



Corneliu Bodea este cofondator și chief executive officer (CEO) al Adrem, grup special-
izat în dezvoltarea, proiectarea și producția de soluții de eficiență energetică. Re-cu-
noaște că în România durata medie de viață a unui business este de doar șapte ani, însă 
îi place să se raporteze la mediul antreprenorial internațional. Mai ales că obiectivele lui 
sunt de a crește durata de activitate a unui business local.
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“Muzeul antreprenoriatului: 100 de ani de antreprenoriat în România” este o componentă 
a iniţiativei Second Chance, prin care CITR Group susţine afacerile în dificultate.
Acest demers are la bază cifrele din studiul anual al CITR Group asupra companiilor de 
impact care arată că economia României stă pe o bază îngustă: deşi înregistrăm cea 
mai mare creştere din UE, la nivel micro, veniturile se concentrează în jurul unui număr 
mic de companii; 4% din totalul firmelor autohtone reprezintă motorul economiei au-
tohtone, iar jumătate din ele se află în stare de dificultate. Printre cauzele acestei stări 
de fapt se numără şi dificultăţile antreprenoriale neprevenite sau netratate care conduc 
la diminuarea numărului de antreprenori: antreprenorii sunt stigmatizaţi după un eşec, 
iar opt din 10 antreprenori sunt tentaţi să se retragă din antreprenoriat după primul eşec 
(conform cifrelor europene).

Sursa: https://www.news.ro/

CUM REZISTĂ O AFACERE ÎNTR-UN MEDIU 
ANTREPRENORIAL TRANSFORMAT RADICAL 
ÎN ULTIMELE TREI DECENII?

Puține businessuri începute în anii ’90 au 
trecut testul timpului și au rămas funcționale 
sau în mâna fondatorilor. Care este, însă, 
secretul rezistenței unei afa-ceri într-un mediu 
antreprenorial schimbat frecvent în ultimele 
trei decenii?

„Abia aștept să împlinim 30 de ani, pentru că, 
din statisticile pe care le cunosc, global vorbind, 
30 de ani e durata medie de viață a unei afaceri 
antreprenoriale“ - Corneliu Bodea (51 de ani)



Înființat în 1992, de frații Adrian și Corneliu Bodea, grupul are sub umbrela sa mai 
multe companii care oferă servicii destinate infrastructurii energetice ori proiecte mari 
de automatizare a rețelelor de electricitate și gaze naturale. Nu în ultimul rând, una 
dintre companiile din grup are ca obiectiv energia regenerabilă și activități de eficiență 
energetică. „Oferim în acest moment servicii pentru toți distribuitorii de energie electrică, 
CEZ, EON, Enel și Electrica“, precizează Corneliu Bodea.

Cu o echipă de 1.500 de angajați, grupul a fost nevoit, odată cu instaurarea stării de 
urgență, să își reducă activitatea și să trimită în șomaj tehnic 700 de salariați. A fost 
însă o situație temporară, iar Bodea spune că a reluat întreaga activitate și a revenit cu 
tot personalul activ în teren după doar două luni.

În ceea ce privește personalul din birouri, majoritatea lucrează în continuare de acasă. 
„Acum, la birou suntem cu 20% din personal“, detaliază antreprenorul, explicând că a 
luat toate aceste măsuri pentru a nu-și expune personalul riscului îmbolnăvirii cu noul 
coronavirus. Este conștient că perioada de criză este departe de a se fi încheiat și crede 
că această problemă poate fi depășită dacă este „tratată cu respect“.

Corneliu Bodea spune că pandemia va schimba mult comportamentul oamenilor și 
obiceiurile de consum. Și chiar vede deja aceste schimbări, inclusiv în compania sa. 
„Avem și niște reguli în acest sens. Toate întâlnirile mai mari de două sau trei persoane 
se fac online“, adaugă antreprenorul. Nici cu partenerii nu se mai întâlnește fizic. Spune 
că până la această criză sanitară obișnuia să se deplaseze să discute personal cu par-
tenerii de afaceri. Acum a renunțat la această practică.

Grupul Adrem mai are o linie de business legată de industria metalurgică, iar 90% din 
această activitate este reprezentată de export. Dar și călătoriile sunt oprite în această 
perioadă. Recunoaște că nu se simte chiar confortabil cu lucrul de acasă pentru că 
generația lui este învățată să ia multe dintre decizii cu „creionul pe hârtie“ și în urma 
unor întâlniri fizice cu partenerii. „Generația mea poate va regreta momentele când 
conferințele se făceau face to face“, adaugă Corneliu Bodea.

Spune însă că munca de acasă a adus și lucruri pozitive, atât pentru comunități, cât 
și pentru viața socială a angajaților. În ceea ce privește comunitatea, spune că este 
vizibilă scăderea poluării și a aglomerației. „Sunt sigur că oamenii vor găsi metode de 
a socializa de acasă poate mai bune decât cele de la birou“, mai spune antreprenorul. 
Crede, în general, că angajații vor avea astfel mai mult timp pentru familie și vor învăța 
să îmbine obiectivele profesionale cu cele sociale.

Reglaje din mers

Munca de acasă
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Personal, Corneliu Bodea crede că situația pe care o traversăm nu este bine gestionată. 
Spune că, la nivel internațional, majoritatea guvernelor nu au corelat măsurile, așa încât 
anumite proceduri să fie aplicate la fel peste tot, lucru care a condus la creșteri destul de 
mari ale ratei de infectare în anumite zone. Mai mult, nu a sesizat coordonare nici măcar 
la nivelul Uniunii Europene.

Chiar dacă afacerea a fost afectată de criza sanitară, Bodea spune că firma nu a pierdut 
la capitolul profitabilitate. Compania a avut anul trecut o cifră de afaceri de circa 180 de 
milioane de lei (37,89 milioane de euro) pe linia care activează în zona de energie și de 
aproape 5 milioane de euro pentru cea specializată pe partea de metalurgie. Corneliu 
Bodea spune că, în prima jumătate a acestui an, veniturile companiei au scăzut vizibil, 
însă profitabilitatea a fost mai mare decât în primele șase luni ale anului trecut. Care 
este explicația?

„Eram într-un program de restructurare și reorganizare la nivelul costurilor de mai bine de 
doi ani“, indică antreprenorul. Odată cu apariția blocajului, conducerea companiei a luat 
măsuri rapide de reducere a costurilor, anticipând o situație atipică încă de la începutul 
anului. Recunoaște însă că a beneficiat și de ajutorul statului pentru perioada șomajului 
tehnic. „A fost cel mai eficient ajutor pe care statul l-a dat în această pandemie“, adaugă 
antreprenorul.

Planuri făcute din timp

Corneliu Bodea și-a făcut intrarea în antreprenoriat în 1992, alături de fratele său. 
„Compania a fost gândită de fratele meu pentru a aduce tehnologii noi în ideea 
modernizării industriei românești“, spune Corneliu Bodea. Cei doi s-au gândit inițial că 
industria românească de la începutul anilor ’90 avea nevoie de modernizare. 

Lecția de antreprenoriat
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Doar că acea economie avea să se deterioreze rapid. Așa că debutul fraților Bodea 
în business nu a fost unul extraordinar. Pentru a avea activitate, Corneliu Bodea s-a 
orientat către cea mai profitabilă latură a economiei de la începutul anilor ’90: comerțul.

„Am adus bere Kaiser. Importatorul era la Oradea și noi eram distribuitorul pe București“, 
povestește Bodea. Era învățat cu munca înainte de 1990. Cum nu a intrat din prima la 
facultate, la sfârșitul anilor ’80 a fost trimis la muncă de tatăl său, urmând ca apoi să 
reușească să intre la Construcții.

Afacerea cu bere nu a durat prea mult, chiar dacă era profitabilă. Alături de fratele său, a 
decis să se reorienteze către industrie. În 1995, au început să se ocupe de automatizări 
în zona de energie. Au rămas în acest domeniu și s-au orientat și spre întreținerea 
transformatoarelor de putere, în fiecare an adăugând apoi câte o activitate nouă.

În 2000, Adrian Bodea, inginer de profesie, a dezvoltat un patent de vidare a oțelului 
lichid. „L-am testat la Combinatul de Oțeluri Speciale de la Târgoviște și am început să 
facem oferte în afara țării“, spune Corneliu Bodea.

Un an mai târziu, compania avea deja contracte în străinătate pentru partea de 
metalurgie. Acum este prezentă pe patru continente cu această activitate, în Asia, 
Africa, Europa, precum și în Statele Unite. Mai mult, în 2010, Adrem a cumpărat o 
companie elvețiană specializată în inginerie în domeniul metalurgic, într-o tranzacție 
estimată atunci la circa două milioane de euro. În 2013, Corneliu Bodea a investit într-o 
centrală de cogenerare pe biomasă, la Suceava, afacere din care deține 49%, fiind 
asociat cu o companie austriacă. „A fost o investiție foarte mare, de 96 de milioane de 
euro“, detaliază Corneliu Bodea.

Soluțiile inginerilor Adrem sunt utilizate și în zona gazelor. Corneliu Bodea spune că 
tot sistemul de automatizare al Transgaz este făcut de inginerii lui pe baza unor soluții 
software din Germania.

Unul dintre cele mai mari proiecte ale sale pe această zonă este însă gazoductul BRUA 
(Bulgaria-România-Ungaria-Austria). „Practic, automatizarea funcționării acestei instalații 
este făcută de noi“, adaugă Bodea. Contractul cu BRUA l-a semnat în 2018, iar în acest 
proiect care are termen de finalizare sfârșitul acestui an face parte dintr-o asociere în 
care sunt mai multe companii.

În prezent, este activ și în proiecte educaționale. Anul acesta, a fost cooptat în proiectul 
Antreprenoria al organizației Romanian Business Leaders ca mentor al unor tineri 
oameni de afaceri care se înscriu în acest program. Din cauza crizei sanitare, proiectul a 
rămas însă în așteptare.

În ceea ce privește afacerile, va continua să afișeze mai multă prudență pentru perioada 
care urmează, concentrându-se, așa cum a mai spus, pe eficientizarea costurilor, astfel 
încât profitabilitatea firmei să nu aibă de suferit din cauza problemelor ridicate de 
pandemie.

Sursa: https://www.news.ro/
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1.
„A fost agitație pe seama știrilor legate de poluare. Au luat amploare și oamenii au 
pus mai mult preț pe purificare in-house“, spune Alexandru Țuca (35 de ani), fonda-
tor al companiei AlecoAir, specializată în echipamente de tratare a aerului, dar și în 
soluții de mobilitate urbană. Potrivit lui Țuca, vânzările de purificatoare și dezumid-
ificatoare scad primăvara, însă anul acesta a fost altfel, din cauza creșterii nivelului 
poluării. Apoi, criza provocată de pandemie a făcut ca oamenii să stea mai mult 
acasă și să pună accent pe purificarea aerului.

Primele luni ale anului au fost bune pentru business, dar, după sărbătorile de Paști, 
activitatea a început din nou să scadă, constată antreprenorul. Aici este vorba atât 
de vânzări, cât și de serviciile de închiriere de aparate de dezumidificare, una din 
direcțiile de business profitabile ale AlecoAir. „Mergem cu dezumidificatoare indus-
triale și profesionale la construcții noi sau la incinte inundate“, detaliază Țuca.

UN BUSINESS CU AER CURAT DE APROAPE 
CINCI MILIOANE DE EURO PE AN

Odată cu creșterea poluării în marile orașe, nișa afacerilor orientate către tratarea aeru-
lui a ajuns să fie estimată la nivel mondial la aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru 
2021. Tendința este remarcată și în România, unde piața dă semne de creștere.

Începutul de an a fost marcat, în special în București, de creșteri mari ale poluării atmos-
ferei. Un fenomen care a generat un avans al vânzărilor de echipamente de puri-ficare 
a aerului. Potrivit unui studiu, vânzările de purificatoare de aer aproape s-au dublat în 
ianuarie 2020 față de perioada similară a anului trecut. O tendință care le-a dat încredere 
antreprenorilor cu businessuri pe această nișă că sunt pe drumul cel bun.

Efectele poluării
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2.
Afacerile cu soluții de purificare a aerului au început pentru Alexandru Țuca din 
pură întâmplare. A intrat în antreprenoriat în 2006, alături de familia sa, pe seg-
mentul de consultanță imobiliară. Cum businessul nu aducea câștiguri foarte mari, 
și Alexandru Țuca, și părinții săi au continuat să fie angajați în diverse companii. „A 
fost o perioadă când eram băiatul bun la toate“, spune acum antreprenorul.

După circa trei ani de la demararea propriilor afaceri, părinții săi au pornit con-
strucția unei case, de la care, spune acum antreprenorul, „a început totul“. Prin 
2010, când lucrările au ajuns pe terminate, au luat în calcul uscarea mai rapidă a 
pereților pentru finalizarea construcției. Pentru asta, au apelat la echipamente de 
dezumidificare, iar după ce au văzut rezultatul, le-a venit ideea relansării busines-
sului și transferarea motorului de dezvoltare a afacerii dinspre imobiliare către 
soluții de tratare a aerului. În scurt timp, au cumpărat primele echipamente pen-
tru uscarea interioarelor din construcțiile noi, atât pentru revânzare, cât și pentru 
închirierea lor.

Afacerile cu soluții de purificare a aerului s-au dezvoltat mai puternic începând 
cu 2014. Inițial, compania nu avea nici măcar sediu, iar depozit era una dintre 
camerele din locuința părinților săi. Ușor-ușor, businessul a început să crească. De 
profesie informatician, dar și cu pregătire în zona de finanțe-bănci, Alexandru Țuca 
a pus la punct atât site-ul companiei, cât și restul procedurilor de vânzare și ser-
vice. S-a axat și pe activitatea de call center, oferindu-le astfel clienților informații 
despre echipamentele din portofoliul său. Retroactiv, spune acum că acesta este 
și motivul pentru care compania sa a crescut, pe fondul recomandărilor clienților.

Anul trecut, AlecoAir a avut afaceri totale de aproape cinci milioane de euro, iar 
anul acesta, speră să înregistreze performanțe cel puțin similare, dacă nu chiar o 
eventuală creștere a veniturilor.

Business-ul
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3.
Chiar dacă principala linie de business a AlecoAir este cea legată de soluțiile de 
purificare și dezumidificare a aerului, compania s-a îndreptat, de circa opt ani, și 
către zona de mobilitate urbană. Mai precis, către vânzarea de vehicule electrice 
ușoare, chiar dacă inițial puțini au crezut că această linie de business va avea 
creșteri considerabile.

„Există un trend în piață către vehiculele electrice, iar fenomenul a luat amploare 
începând de anul trecut“, adaugă Alexandru Țuca. Grosul vânzărilor de vehicule 
electrice este axat pe trotinete, dar se așteaptă la creșteri și în ceea ce privește 
mono-ciclurile electrice, pe care le consideră mai utile și mult mai ușor de trans-
portat.

Pentru perioada ce urmează, Alexandru Țuca spune că firma sa va continua să 
dezvolte în paralel ambele linii de business. Până acum nu a apelat la ajutorul in-
vestitorilor, ci s-a finanțat prin credite bancare. Dar nu exclude total ideea unui exit, 
dacă va primi o propunere care să-i convină. La cei 35 de ani, are deja trei copii și 
consideră compania ca al patrulea copil al său. Motiv pentru care crede că este 
destul de greu ca un investitor să vină cu o ofertă atât de bună, încât să renunțe la 
businessul pe care l-a fondat.

Puțină energie

4.
În ultimii zece ani, la nivel global, tot mai multe state au luat măsuri de reducere 
a poluării. A apărut astfel segmentul echipamentelor care asigură tratarea aerului 
din încăperi, un business care s-ar putea apropia anul viitor de pragul de 30 de 
miliarde de dolari.

• Dimensiune. Principalele regiuni de vânzare a echipamentelor de tratare a 
aerului sunt Statele Unite, Europa și China, care au reprezentat aproximativ 
74,26% din veniturile generate în 2018.

• Poluare. Statisticile din ultimii cinci ani arată că circa 77% din locuitorii Uni-
unii Europene sunt expuși la emisii poluante care depășesc limitele impuse 
de Organizația Mondială a Sănătății.

• Risc. Printre cei mai nocivi poluanți atmosferici întâlniți în marile orașe se 
numără particulele în suspensie (PM2.5, PM10), dioxidul de azot (NO2) și 
ozonul (O3).

Sursa: https://www.news.ro/

Ce?, Cât?, Unde?
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În aceste condiții, mai multe companii consumatoare de curent au început să dezvolte 
singure propriile soluții de producție de energie. O nișă care a fost intuită de echipa 
Simtel Team, unul dintre principalii jucători în domeniile telecom, eco engineering și au-
tomatizări industriale. De aproape doi ani, principala linie de business a companiei este 
reprezentată de construcția centralelor electrice fotovoltaice.

DE LA UN MIC ATELIER DE REPARAT 
TELEFOANE MOBILE LA UNII DINTRE CEI 
MAI MARI DEZVOLTATORI DE CENTRALE 
FOTOVOLTAICE
Este sau nu eficientă energia fotovoltaică? Un răspuns testat de practica de business de 
zi cu zi vine de la compania celor trei „băieți de la Romană“, Simtel Team.

Producția de energie cu ajutorul panourilor solare este aproape la coada clasamentului, 
în comparație cu celelalte surse. Pe de altă parte, în ultimii doi ani, prețul curentului elec-
tric a crescut pe piața locală, în timp ce costurile pentru construirea de centrale fotovol-
taice a scăzut.
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„În perioada 2013-2017 aproape că nu s-a construit nimic în acest domeniu“, spune unul 
dintre cofondatorii companiei Simtel, Iulian Nedea (43 de ani).
 
Relansarea proiectelor cu centrale fotovoltaice a avut succes în ultimii aproape trei 
ani. Multe din aceste centrale nu mai sunt dezvoltate pe suprafețe foarte mari, ci sunt 
integrate în anumite linii de business. Printre primii beneficiari ai acestor lucrări au fost 
lanțurile locale de retail care au simțit nevoia unei mai mari independențe energetice.

Treptat, spun specialiștii, ideea va fi preluată și în cazul mai multor dezvoltări imobiliare 
noi, fie că este vorba de construcții civile sau de spații de producție.

Primul proiect realizat de Simtel pe acest segment a fost finalizat în 2017, când a con-
struit o cen-trală fotovoltaică pentru Penny Market, la Videle, prin intermediul căreia 
retailerul să își asigure consumul propriu.

Proiectul a avut succes și comenzile au început să vină și de la alți retaileri, precum 
Mega Image sau Dedeman, interesați la rândul lor să își asigure in-house necesarul de 
energie electrică. „Tot ce facem este pentru autoconsum, nu și pentru a vinde energie“, 
precizează Iulian Nedea.

Pe timp de vară, exemplifică antreprenorul, un supermarket își poate asigura circa 75% 
din energia pe care o consumă într-o zi. Restul și-l asigură din sistemul național. Imple-
mentat pe scară largă în Occident încă de prin 2009, acest sistem a ajuns în România în 
2012, când s-au instalat și aici primele centrale pentru asigurarea consumului propriu.

„Acolo (în Vest, n.r.), prețurile la energie au fost mai mari ca la noi. Chiar dacă soluțiile pen-
tru construcția de centrale fotovoltaice erau scumpe, investiția era rentabilă“, mai spune 
Nedea. Acesta adaugă că o astfel de investiție se amortizează în 6 ani, iar durata de 
viață a unei centrale fotovoltaice este de 25 de ani.

În 2019, Simtel a avut o cifră de afaceri de circa 5,5 milioane de euro, pentru anul în curs, 
compania estimând o dublare a veniturilor totale, la 11 milioane de euro. „Nu mai văd ca 
de acum încolo să se construiască fără a fi prevăzută și posibilitatea de a se ridica și cen-
trale electrice fotovoltaice pe clădirile alea“, sugerează antreprenorul o explicație pentru 
creșterile așteptate.

De altfel, încă din primele zile ale acestui an, Dedeman – cel mai mare retailer local de 
bricolaj – a solicitat deja construirea a cel puțin șapte astfel de centrale în 2020.

Potrivit lui Nedea, vor începe să apară cereri pentru centrale fotovoltaice necesare auto-
consumului și de la marile centre logistice.

START LA VIDELE
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Simtel Team a fost înființată în 2000 de trei colegi, proaspăt absolvenți de Politehnică: 
Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău. Ideea a fost a lui Nedea, care mărturisește 
că a intrat în antreprenoriat „din nevoia de a găsi alte soluții în afară de a ne angaja“.

A făcut un plan de business și l-a prezentat patronului discotecii Max din Regie. Era 
vorba de un mic magazin de reparații pentru telefoane mobile. Acestuia i-a plăcut ideea, 
însă nu a agreat domeniul, rămânând în continuare cu discoteca.

În cele din urmă, cei trei asociați și-au deschis atelierul în Piața Romană, reușind ca în 
scurt timp să fie (re)cunoscuți în București în materie de reparații de telefoane mobile. 
„Oamenii ne cu-noșteau drept «băieții de la Romană»“, povestește Nedea.

Practic, cel puțin 30 de persoane intrau în magazinul lor de la Romană în fiecare zi, iar 
ei începuseră să-și dea seama după cum arăta omul ce probleme are și ce tip de inter-
venție trebuie făcută la telefon.

Compania are deja experiență de opt ani în domeniul parcurilor fotovoltaice. Simtel a 
început construcția și mentenanța pentru centrale fotovoltaice în 2012, alături de com-
pania italiană Power One, care în 2014 a fost preluată de al treilea mare jucător global 
pe piața automatizărilor, ABB.

Alături de această companie, Simtel continuă colaborarea în domeniul centralelor foto-
voltaice, dar și în cel al automatizărilor industriale. În urmă cu 20 de ani însă, Simtel era 
un mic atelier care repara telefoane mobile.

„Băieții de la Romană“
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Din 2004, afacerile au trecut la alt nivel, iar cei trei asociați au început să încheie 
contracte cu companii mari din domeniul telecom. Porniseră afacerile cu echipamente 
de telecomunicații pentru companii precum Orange, Connex (preluată de Vodafone), RCS 
& RDS și Romtelecom (preluată de Telekom).

În 2005 au vândut atelierul de reparații de telefoane mobile, care la acea vreme era lider 
în domeniu, în București. În urma colaborărilor cu companiile din domeniul telecom, 
au reușit să fie cunoscuți și de clienți din alte domenii. De-a lungul timpului au avut 
proiecte inclusiv pentru cel mai mare producător auto local, Dacia, pentru care au lucrat 
la automatizarea unor linii de pro-ducție – direcție de business pe care o vor continua în 
paralel cu centralele fotovoltaice, alături de partenerul ABB.

Iulian Nedea consideră că lipsa de forță de muncă a făcut ca mai multe firme, inclusiv de 
mici dimensiuni, să fie interesate de soluții automatizate.

„Sunt service-uri auto care caută roboți specializați în vopsitorie“, dă el un exemplu. 
A identificat astfel o nouă oportunitate de afaceri, urmând ca pe viitor să asigure și 
proiecte de implementare a roboților industriali. Oportunități există și pe segmentul 
lucrărilor civile, tot pe parte de centrale proprii fotovoltaice.

Prețul unui astfel de proiect, pentru o casă în care locuiesc patru membri, pornește de 
la 4.000 de euro și crește în funcție de mărimea casei și de nevoile de consum. Soluții 
pentru alimentarea cu energie produsă de panourile solare sunt căutate în businessuri 
cât mai diferite.

Relativ recent, Simtel a dezvoltat o stație de încărcare a trotinetelor cu panouri 
fotovoltaice, aceasta fiind amplasată în Piața Charles de Gaulle din Capitală. În cazul 
acestor centrale, o pro-blemă ar fi lipsa soarelui în anumite perioade ale anului, însă cei 
care acceptă asemenea soluții trebuie să-și asigure surplusul de consum din sursele 
clasice oferite de rețeaua națională de distribuție.

Sursa: https://www.news.ro/
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CELE MAI BUNE SFATURI PENTRU 
STARTUP-URI PE CARE LE VEȚI 
PRIMI VREODATĂ
Este interesant să vedem cum au apărut unii dintre cei mai inspirați și mai performanți 
antreprenori, investitori, creativi, dar și cât de unic a fost „cel mai bun sfat” al fiecărei 
persoane. Citiți mai departe pentru a afla sfaturi de carieră și de viață de la unii dintre cei 
mai de succes oameni.

Cred că cel mai important lucru este să vă asigurați că afacerea pe care doriți să o 
începeți este ceva care vă pasionează personal, nu doar o idee de afaceri mare, astfel va 
fi mai puțin probabil să renunți în vremurile grele, dacă este ceva de care îți pasă profund. 
Le spun oamenilor tot timpul că, dacă afacerea pe care am înfiinţat-o ar muri mâine, aș 
face tot multe din aceleași lucruri. Aceasta este o afacere pe care o pot vedea conducând 
pentru tot restul vieții mele. - Brit Morin, fondator și CEO al Feminine Club Co.

Brit Morin: începeți ceva care vă pasionează cu 
adevărat.

Reflectă la ceea ce te determină și la ceea ce te pasionează în mod natural. Și găsește 
oameni buni care să te sprijine. - Jack Dorsey, CEO Twitter & Square.

Jack Dorsey: Găsește oameni buni care să te sprijine.
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Nu există niciodată acel „lucru” pe care ar trebui să îl faci. Nu uitați - multimilionarul 
mediu (și asta din datele fiscale) are cel puțin șapte surse de venit diferite. Dar un început 
este să te gândești la toate lucrurile care te-au interesat între 6-18 ani. Cum se traduce 
asta în ziua de azi? Dacă ți-a plăcut să scrii, poate ar trebui să scrii o carte. Dacă ți-
au plăcut acțiunile, gândește-te la finanțe. Dacă ți-au plăcut computerele, gândește-te 
la codificare și așa mai departe. Cred că pasiunile noastre la vârsta de 10 ani tind să 
îmbătrânească grațios cu noi și să crească odată cu vremurile, dar le uităm adesea - 
James Altucher, Antreprenor, Podcaster și Autor cel mai bine vândut.

James Altucher: Gândește-te la ceea ce te interesa în 
copilărie.



22

Încercați tot felul de lucruri noi. Nu vă lăsați blocați să credeți că trebuie să faceți 
anumite lucruri. Faceți cursuri la subiecte despre care nu ați auzit niciodată. Alăturați-vă 
grupurilor care vă împing din zona de confort.

Secretul în a merge la universitate îl reprezintă relațiile. Serios. Curriculum-ul și lucrurile 
formale sunt utile numai ca mecanisme pentru a stabili conexiuni cu ceilalți. - Daniel 
Pink, autorul Drive, A Whole New Mind și To Sell Is Human.

Daniel Pink: Sfaturi pentru studenți şi nu numai.

Cred că mi-aș fi spus acum zece ani să mă îngrijorez mai puțin. Eram atât de concentrat 
pe munca/compania/etc. Că nu m-am oprit să mă uit în jur și să realizez cât de 
distractiv a fost totul în acest proces. Acum sunt mai prezent - la sfârșitul unei zile 
aglomerate, chiar și atunci când este una foarte, foarte grea, sunt foarte recunoscător 
pentru munca pe care o fac. - Kimmy Scotti, partener general la Formația 8.

Kimmy Scotti: Nu vă faceți griji atât de mult!

Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată a fost că „nu” este adesea doar punctul 
de plecare, iar majoritatea carierelor pe care care merită să le ai implica o cantitate 
echitabilă de determinare și doar „încercați să încercați din nou”. Acest lucru s-a 
întâmplat de zece ori la The Muse și mă bucur că l-am învățat devreme! - Kathryn 
Minshew, fondator și CEO, The Muse.

Kathryn Minshew: „Nu” este adesea doar punctul de 
plecare
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Orice vrei să faci, începe ieri. Începeți mai devreme. Începe acum. Cu cât începeți 
mai repede, cu atât puteți obține mai repede beneficiile sau vă dați seama că nu va 
funcționa. Și nu va trebui să vă întrebați „ce se întâmplă dacă” pentru că ați făcut-o deja. 
Nu este nimic mai dureros decât să te întrebi „ce-ar fi fost dacă”. Așa că acționează 
după ele! Acum! FĂ-O! DOAR FĂ-O! - Jeff Atwood, cofondator al StackExchange and 
Discourse

Sursă: blog. Producthunt.com

Jeff Atwood: Orice vrei să faci, începe ieri
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