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Nu vindem iluzii
“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 reuşim să fim de 7-8 ani liderul 
pieţei este, totuşi, un bun indicator al faptului că avem succes.”   

Mihnea Bărbulescu

mihnea.barbulescu@erste-am.ro

Dacă vrei să afli mai multe despre cum creează Erste AM valoare pentru clienţii lui, 
contactează-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

Impact:

Educăm și mentorăm antreprenorii
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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

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 orelor 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.

2016 Ce lăsăm în urmă
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“We are here! What’s next?”

Ediția cu numărul șase a Romanian Business 
Leaders Summit a continuat astfel tradiția de a 
aduce împreună cei mai puternici antreprenori 
din țară, lideri din companii mari, reprezentanți 
ai Guvernului și ai societății civile, dar și invi-
tați din SUA, Estonia, Polonia pentru a dezbate 
urmatoarele teme:

•  Ce teme ar trebui să ne preocupe în relația cu 
SUA și Rusia?

•  Cum arată echilibrul macroeconomic și ce 
înseamnă cifrele pentru business?

•  Ce oportunități întrezăresc tinerii antreprenori 
în trendurile care schimbă lumea?

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

•  Care sunt pilonii de continuitate și predictibilitate 
economică, fiscală și de business la nivel mondi-
al și al Uniunii Europene, în context actual?

•  Cum putem întări capitalul românesc?
•  Cum măsurăm performanța sistemului de 

educație și impactul aceteia asupra economiei 
naționale?

•  Ce pârghii avem ca să abordăm provocările de 
pe piața forței de muncă?

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

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

•  Este antreprenoriatul sursa de revitalizare a 
satului?

Ce facem

NOU
 PROIECT RBL DE RECUNOASTERE A EXCELENTEI IN EDUCATIE

RBLS
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GÂNDIREANTREPRENORIALĂ

 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
 Summer Camp 2017

 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

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
Alegerile care au avut loc la finalul anului 2016, în România, au generat 
o nouă configurație a puterii legislative și executive. Totodată, cele 
mai puternice economii europene trec prin transformări majore, ne 
așteaptă deznodământul în dosarul Brexit, precum și alegeri în Franța 
și Germania. 

Tot în acest context, românii au scris o filă în istoria protestelor din 
ultimul sfert de veac. Guvernarea este clădită pe un teren instabil, iar 
programul economic, deşi optimist şi plin de promisiuni, evaluat atent 
arată consecinţe grave pentru milioane de angajaţi şi sute de mii de firme.

Schimbările bruște de legislație și intervenția autorității publice în 
economie au costuri concrete, directe și măsurabile pentru performanța 

companiilor. Iar când aceste schimbări vin fără o minimă consultare și 
fără o evaluare a consecințelor și impactului, rezultatele sunt blocaje și 
creșterea birocrației.
În mod evident, anul 2017 devine mai incert decât anticipam, un punct 
critic cu multe necunoscute. Iar unul important pentru business 
este “Care sunt lucrurile pe care ne putem baza într-o lume care se 
transfomă tot mai accelerat? ”.
 
Romanian Business Leaders Summit 2017 este cel mai bun prilej să 
aducem în discuţie toate cele întâmplate şi să găsim împreună soluţii 
de apărare a principiilor statului de drept, a unei societăţi sănătoase 
şi a pieţei libere. Noi, antreprenorii, liderii din media și șefii de companii 
români, suntem neapărat parte din soluţie. 

„Plănuiește-ți cu grijă viitorul,  
pentru că acolo o să-ți petreci restul 

vieții” Mark Twain. 

De aceea, într-un context de 
incertitudine acumulată și accelerată, 
Summitul din 2017 a fost, mai mult ca 

oricând, momentul potrivit să ne punem 
ideile împreună și să facem lucruri cu 

sens, pentru România!
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Vrei să urmărești o înregistrare a 
discursurilor? Accesează link-ul

Dan Dungaciu
 Directorul Institutului de 
Știinţe Politice și Relaţii 

Internaţionale al Academiei 
Române

Vladimir Oane
 Membru de board 
Innovation Labsv

Nicolaie Moldovan 
 City Manager  

Alba – Iulia 

Bogdan Iordache
Managing Director MVP 

Academy

Kaspar Korjus
 Fondator  

E-Resident Estonia

Sergiu Biriș
 Co-Fondator & CEO 

ZONGA, Trilulilu 

Mihai Dobos
 Consultant securitate și 

soluții IT, Membru Code for 
Romania

Radu Crăciun
 Președinte BCR Pensii

Iulian Stanciu
 CEO eMAG

Bogdan Ion
 Country Managing Partner 

EY România

Sesiune de deschidere

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

Sesiune

Reinventarea antreprenoriatului 
într-o lume în schimbare

Sesiune

Digitalizarea guvernării și 
implicațiile pentru mediul de 
business

“Dinamica spațiului euro-atlantic se schimbă: după 27 de ani trăim 
într-un spațiu euro-atlantic care nu mai înaintează spre Est. Uniunea Eu-
ropeană trebuie să își găsească noua poziționare pornind de la ipoteza că 
dinamica ei, spre Est cel puțin, se oprește. România trebuie să își asume 
pe această logică că va rămâne Estul-Vestului, cel puțin pentru o gene-
rație. România va trebui să fie un jucător care să învețe că politica externă 
trebuie făcută și altfel decât prin delegarea ei către instituțiile europene.”

“Orice companie a viitorului va fi o companie de 
tehnologie sau n-o să mai exist.” „Foarte puțini 
antreprenori înțeleg povara financiară și morală 
pe care o ai când ridici bani de la investitori.”

„Documentele strategice nu trebuie ținute în 
sertar. În administrație este nevoie de perseve-
rență și de încurajarea tinerilor cu inițiativă”

„Piețele foarte early-stage pot fi atacate din 
ecosisteme în care e foarte mult capital”

„Parteneriatul public-privat este cheia pentru 
crearea unui ecosistem inovator în sectorul 
public”

„Bani există, problema e că ai nevoie de busi-
ness-uri solide ca să-i accesezi, nu se mai fac 
investiții pe strângeri de mână”

„Orice informație care exista pe hartie ar fi ideal 
să existe și digital”  „Ne propunem să găsim 
exemple pozitive pe care să încercam să le adu-
cem în viața de zi cu zi și să creștem nivelul de 
încredere dintre om și orașul în care locuiește „

“Noi am mai fost aici. Noi am mai fost în situația în care economia 
României creștea cu cifre record. Noi am mai fost în situația în care 
consumul trecea prin tavan. Problema este că volatilitatea economiei 
românești este una dintre cele mai mari dintre economiile europe-
ne. Adică avem cifre record de creștere, dar avem și cifre record de 
recensiune. “

“Diferența de poziționare dintre Statele Unite și Europa este data de 
nivelul de tehnologizare.  Este o diferență dată de numărul mare de 
companii de tehnologie din America. Aș putea spune cu excepția a 2 
companii din China, în top 20 de companii de tehnologie din lume sunt 
companii americane. Este o gândire diferită care se bazează pe trei 
niveluri. Primul este cel al oamenilor: întotdeauna va fi așa, indiferent 
de speculații cu roboți, boți, inteligență artificială.  Apare tot mai des 
ideea de management prin valori. Adică companiile își selectează 
oamenii pe baza unor valori pe care compania și le dorește pentru a-și 
îndeplini direcțiile. Acest nivel dedicat oamenilor este urmat de cel al 
proceselor și de cel al datelor, aici intervine tehnologia.  Tehnologia 
este folosită pentru a optimiza, scala și eficientiza procese, iar oame-
nii analizează datele și îmbunătățesc procesele. “

“Antreprenorii din România și antreprenoriatul, în general, sunt un 
factor de stabilitate. Cred că antreprenoriatul în România a ajuns la o 
anumită maturitate și este important să vorbim despre competivita-
tea  economiei românești. Cred că este un element important de con-
siderat când vine vorba de o strategie de țară și este direct legat de 
inovație.”
“Unde suntem acum? Cred că la capitolul accesului la finanțare s-au 
făcut mari progrese în ultimii 3 ani. Chiar dacă creditul bancar rămâne 
forma preferată de finanțare, e clar că antreprenorii iau în calcul și alte 
surse. Unde nu stăm bine, este accesul la capital de risc. Pentru start-
up-uri nu există foarte multe opțiuni, deși și aici se întâmplă lucruri. 
Cred că este un efort necesar de a ne muta către zona de Hub-uri și 
acceleratoare pentru a facilita finanțarea.”

Mihail Marcu Președinte MedLife

Poate că niciodată nu a fost un moment în care să fie 
atât de mare nevoie ca tot ce înseamnă societate, tot ce 
înseamnă lume/mediu de business să aibă un punct de 
vedere comun, să se așeze la masă și să discute.
Cred că RBL are o șansă absolut colosală să devină 
o voce legitimă și puternică prin faptul că tot timpul 
și-a arătat neutralitatea față de ceea ce se întâm-
plă în jur. S-a ocupat foarte mult de educație, s-a 

ocupat foarte mult de antreprenoriat, de capitalul 
autohton. Mai mult decât atât, a fost  într-un contact, 

într-o sinergie, într-o simbioză cu cel strain sau cu 
vocea capitalului strain, ceea ce mi se pare extrem de 

important și de echilibrat. 
România are șansa ca macroeconomic să arate exce-

lent. Gândiți-vă că ne aflăm într-o Europă care stă cu 

piciorul pe frână de foarte mulți ani și trebuie discutat 
acest aspect.  Însă România va crește și anul acesta. 
Probabil că nu va crește așa cum acest exercițiu bugetar 
preafericit a fost făcut de 5,2%, probabil va atinge 4,5%, 
ceea ce tot e cea mai rapidă creștere din Europa. 
Pe de altă parte aș vrea să spun că din punct de vedere 
geopolitic suntem foarte bine așezați. România este 
generator de securitate. Zilele astea se discută despre 
europa în 5 viteze, cred că România trebuie să profite 
de această șansă unică dată de cea mai mare creștere 
economică, să fie atât de stabilă geopolitic, nu se va mai 
bucura de un astfel de context. Depinde de România și 
mai ales depinde de societate și de oamenii din business 
să promoveze acest lucru și să îl pună pe masa deciden-
ților politici.

https://www.youtube.com/user/RBLSummit/videos
https://youtu.be/2RGQJRX4TXk
https://youtu.be/2RGQJRX4TXk
https://youtu.be/2RGQJRX4TXk
https://youtu.be/2RGQJRX4TXk
https://youtu.be/yLI66LrIYgI
https://youtu.be/Ee5mj4Na1G0
https://youtu.be/yLI66LrIYgI
https://youtu.be/Ee5mj4Na1G0
https://youtu.be/yLI66LrIYgI
https://youtu.be/Ee5mj4Na1G0
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Vrei să urmărești o înregistrare a 
discursurilor? Accesează link-ul

Lucian Croitoru
 Consilier al 

Guvernatorului Băncii 
Naționale 

Florin Talpeș
 Fondator & CEO  

Bitdefender

Angela Roșca
 Managing Partner 

TaxHouse 

Cristian Sporiș

Dragoș Petrescu
 CEO City Grill  

Felix Pătrășcanu
 Co-fondator FAN Courier

Dan Șucu
 Președinte  
Mobexpert 

Sesiune

Costurile măsurilor arbitrare și 
al birocrației pentru mediul de 
business

Sesiune

Care capital românesc?

Ce se întâmplă de câțiva ani în România, 
de după criză? În sectorul privat, ponderea 
investițiilor private în produsul intern brut 
are o tendință de scădere ca și ponderea 
economisirilor private în PIB, dar sectorul 
privat, începând din 2009 a fst aproape 
continuu, cu excepția unui singur an, în 
surplus, adică a economisit mai mult decât 
a investit. Ce a făcut sectorul public? Exact 
opusul, a lărgit în ultimul timp cheltuielile 
deci investițiile lui s-au redus, cheltuie-
lile curente i-au crescut și a economisit 
mai puțin. Când ai crescut aceste defici-
te, înseamnă că partea de economisiri în 
excse pe care a produs-o sectorul privat, 
ai luat-o de la el, care de obicei o folosea 
pentru investiții, a fost disponibilă pentru a 
fi preluată în bugetul public care a crescut 
cheltuielile curente. Cu alte cuvinte, am mu-
tat economisirile din societate în cheltuieli 
curente publice. Această măsură nu sprijină 
creșterea potențialului nostru deci măsurile 
astea ad-hoc care au fost luate în multe 
cazuri de după criză au dus la acest rezultat 
în final, în societatea noastră.

Desi din punct de vedere al cifrei de afaceri nu e o foarte mare diferență 
între cea adusă de capitalul românesc, undeva în jur a 47% și 49% cele 
cu capital străin, atunci când e vorba de numărul de companii, numărul 
de companii cu capital care produce acel 47% este mult mai mare. 
Ce am remarcat de fapt este o incapacitate build-in de a face lobby, la 
companiile care sunt mici. Companiile care sunt mari, ele structural, au 
deja capacitate de a face lobby, de a participa la mecanisme de a face 
lobby, la procese și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cul-
tural vorbind și structural, companiile românești care erau majoritatea 
mici, nu erau reprezentate. 
De multe ori am văzut la noi în domeniu luate măsuri, ca urmare a unui 
lobby bine venit, nu cu rea intenție , care erau, cum zicem noi, agnos-
tice adică erau pentru toată industria, așa-zis. Ori aici când ies măsuri 
trebuie să te gândești la specificul segmentelor cărora li te adresezi. Și 
am să dau un exemplu pe o măsură specifică la noi în domeniu,ajuto-
rul de stat pentru creare de locuri de muncă. Ideea este fabuloasă, să 
creezi locuri de muncă, să și primști ajutor de stat, mi se pare foarte 
bună ideea numai că la noi în industrie, e o criză de resurse umane deci 
la noi problema nu este să creăm locuri de muncă ci problema este să 
găsești oameni pentru a ocupa locurile de muncă.

„Dacă ești un om de afaceri în România, 
trebuie să urmărești de unde vine incerti-
tudinea, ca nu vine doar de la guvernul ro-
mân, vine și de la Uniunea Europeană, vine 
și din zona OECD-ului unde se semnează 
acorduri multilaterale la care participă și 
România chiar dacă nu suntem membru 

OECD și care ne va afecta implicit.”
„Este sfârșitul planificării fiscale fiindcă 
absolut totul este transparent sau va 
deveni curând foate transparent, toate 
business-urile trebuie să înțeleaga că 
operează pe o scenă cu lumini foarte 
multe”

Capitalul își va găsi tot timpul randamentul. Ar trebui ca indiferent de 
natura randamentului, străin sau românesc să fie level plain field, toată 
lumea să fie tratată la fel de către autorități, de către agenții de rating, 
de către toți stakeholderii cu care capitalul respectiv intră în contact

În România capitalul este jumătate – jumătate, străin cu românesc, doar 
că românii au de 11 ori mai multe companii pe aceași cifră de afaceri și evi-
dent că atunci când mergi să deschizi un business oriunde în România, 
când vii cu o investiție importantă fiind o companie multinațională, ai ac-
ces mai ușor la autoritățile statului, nu mai stai atât de mult cât stă un mic 
întreprinzător.
Capitalul românesc este divizat în cifră de afaceri mică, număr de angajați 
puțini și evident și resurse mai puțin de a investi în dezvoltare.
Daca vrem să ajutăm capitalul românesc să crească, ar trebui să ne adre-
săm celor care sunt la început de drum sau fac în medie un milion de lei 
cifră de afaceri pe an și să-i învățăm sau săi ajutăm cum să ajungă la 10 
milioane. Și putem face asta prin două direcții – cea mai importantă este 
EDUCAȚIA adică să-l învățăm pe micul antreprenor să-și construiască 
propria balanță corect, să-și plătească taxele la timp și a două să-l îndrep-
tăm spre asociații patronale sau de business, asociațiile patronale făcân-
du-l pe el să fie prezent într-un loc unde altfel nu are acces. 

Hai să ne gândim ce ar fi dacă, dintre 4 milioane de români plecați afară, 
s-ar întoarce 10000 prin antreprenoriat. Oamenii aceștia vin cu bani, 
cu un bagaj civic și cu o conștiință a pieței respective. Ar fi o chestiune 
extraordinară și am putea crește capitalul românesc, nu numai canti-
tativ ci și calitativ

“Ca antreprenor, ești obligat în perma-
nență să știi ce se întâmplă, să iei decizii 
rapide. Nu schimbările rapide, legislative 
sunt lucrurile care ne deranjează (...) ce 
este o problemă este creșterea explozivă 
a birocrației, o dată ca și costuri, iar pe 
partea celaltă este în ce măsură costul pe 

care îl plătești îți aduce un beneficiu sau 
nu, ție ca și contribuabil sau ție ca și om 
de afaceri. O autorizație pe care o puteam 
obține în 2 luni de zile, o autorizație pe care 
o puteai obține cu 12 avize în 2 luni de zile. 
O iei acum daca ești bun în 2 ani de zile cu 
24 de avize.”

https://www.youtube.com/user/RBLSummit/videos
https://youtu.be/mSvcWV5MDQQ
https://youtu.be/mSvcWV5MDQQ
https://youtu.be/BRCSzQ71YCI
https://youtu.be/mSvcWV5MDQQ
https://youtu.be/BRCSzQ71YCI
https://youtu.be/BRCSzQ71YCI
https://youtu.be/BRCSzQ71YCI
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Era la mijlocul lunii februarie 2015, când participanții la Romanian 
Business Leaders (RBL) Summit au primit la înregistrare o bucată de 
cretă albă. Voluntarii RBL i-au rugat să o păstreze și să o folosească 
când va veni momentul. În prima pauză de cafea, o tablă neagră, mare, 
proaspăt ștearsă cu buretele, îți întâmpina privirea, cum ieșeai din sala 
principală a evenimentului.
Zeci de antreprenori și executivi au fost invitați pe rând să-și amintească 
de profesorii care le-au marcat drumul în viață. Și le-au scris numele pe 
tablă. Mulți dintre ei sunt acum parte din echipa MERITO - proiectul RBL 
care pune reflectorul pe profesorii cu vocație din România.
Profesorii MERITO sunt oameni luminoși, entuziaști și modele pentru 
colegii lor prin măiestria cu care transferă tinerilor pasiunea și bucuria 
să descopere și să învețe.

În 2015, am descoperit zeci de astfel de profesori. Am primit 
recomandări și informații de la colegii profesorilor, de la elevi, părinți 
și foști elevi. Am analizat atent informațiile și am discutat direct cu 
profesorii recomandați pentru a ne convinge că pun responsabilitate, 
profesionalism și creativitate în munca lor.
Am ales zece, le-am scris poveștile împreună cu jurnaliștii publicației 
Decât o Revistă și i-am cunoscut, recunoscut și premiat la ediția din 
2016 a RBL Summit, pentru determinarea și iubirea cu care mișcă 
România înainte.
De la publicarea poveștilor, am primit numeroase propuneri noi de 
profesori din întreaga țară, de la elevii de astăzi și de ieri și de la părinți. 
Astfel că, în martie 2017, la a doua ediție a Galei MERITO, zece noi 
profesori au urcat pe scenă, în lumina reflectoarelor, în aplauzele a 200 
de antreprenori și șefi de companii din România.

Profesorii MERITO au un alt fel de a face lucrurile. Sunt oameni ca Dan 
Solcan, care merge la ore cu inima deschisă și se întoarce acasă cu 
același sentiment de bucurie. Sunt oameni ca Daniela Ceredeev, care 
trece notele în catalog după mult timp de observare și evaluare pentru 
că fiecare elev este îndreptățit să fie evaluat în momentele sale cele 
mai bune. Sunt oameni ca Genelia Petrescu, care inventează povești în 
care termenii din biologie devin personaje care vorbesc și au haz.  Sunt 
oameni ca Vasile Solcanu, care, în vacanță, de luni până vineri, timp de 
patru ore, își pregătește elevii din satul sucevean Bogdănești pentru 
concursuri de matematică. O face în timpul lui liber și din suflet. Sunt 
oameni precum Daniela Lica, profesoară din Ploiești care pregătește 
olimpici la informatică și care a refuzat oferte de angajare din Canada 
sau din mediul universitar din România. Sunt oameni ca Mariana Rusu, 
care își înregistrează orele, ca să le spicuiască la pensie. Sunt oameni 
ca Adriana Berindeie, care trece natural de la o dictare cu o fetiță din 
clasa I, la ecuații simple cu doi băieți din clasa a II-a și la împărțiri mai 
complicate cu elevii din clasa a IV-a. Toate în același timp, fără să piardă 
șirul. Sunt oameni precum Cătălina Cocan, care își ferește elevii de 
plictiseală prin joc. Sunt oameni ca Simona Ivaşcu, profesoară de fizică 
şi chimie, care le transferă copiilor pasiunea ei pentru astronomie. Sunt 
oameni precum Dumitrel Toma, profesorul de filosofie din Călăraşi care 
nu încearcă să-și convingă elevii că merită să învețe filozofia, dar îi 
provoacă să vorbească despre ei înșiși și despre de ce cred ei că există.
 Poveştile complete ale celor 20 de profesori MERITO le poți citi pe 
www.proiectulmerito.ro.
 
Tu ce nume ai scrie cu cretă albă pe o tablă neagră, într-o dimineață 
de martie? Eric A Hanushek   

Senior Fellow al Institutului Hoover din cadrul Universității Stanford

“La 15 ani după ce România va egala performanțele sis-
temului de educație din Slovacia la testele PISA (n.r. – 
aflată cu 3 locuri înaintea României), salariile angajaților 
români vor crește în fiecare an cu 15%”.
“Calitatea nu poate fi reglementată și încurajată, în mod 
obiectiv, altfel decât pe baza performanțelor elevilor 
și a evaluărilor profesorilor”, a explicat Hanushek. El a 
adăugat că rolul organizațiilor neguvernamentale și al 
companiilor este să obțină transparență maximă pentru 

publicarea rezultatelor la testele PISA sau la evaluările 
naționale pentru fiecare școală. “Competiția liberă între 
școli este cel mai bun mecanism de reglare naturală a 
calităţii învăţământului”, a subliniat profesorul american, 
care a indicat și trei căi de creștere a calității profesorilor: 
evaluarea lor, eliminarea celor care fac mai mult rău pen-
tru că sunt în interiorul sistemului de educație, decât în 
afara lui și recompensarea performanțelor profesorilor.

Vrei să urmărești o înregistrare a 
discursurilor? Accesează link-ul

Sesiune

Gala Profesorilor MERITO

Sesiune

Rolul educației în a genera o 
creștere economică sustenabilă?

Profesorii MERITO 2017
Dumitrel Toma   
profesor de Filosofie, Liceul “Danubius”, Călăraşi

Dan Solcan   
profesor de Istorie, Colegiul Naţional “B.P. 
Haşdeu”, Buzău

“Nu încerc doar să-i conving că merită să 
învețe filozofia. Mai curând, provocarea este 
să vorbească despre ei și despre sensul 
existenței lor.”

“Nu sunt făcut să stau departe de copii. Îmi 
place să descopăr lucruri. Cred că n-am 
făcut o alegere proastă fiind profesor”

Daniela Ceredeev   
profesoară de Limba şi Literatura Română, Şcoala 
Gimnazială din Vatra Moldoviţei, jud. Suceava

Genelia Petrescu   
profesoară de Biologie, Colegiul Naţional “Fraţii 
Buzeşti”, Craiova

„Se spune că în educație nu poți să vezi 
roadele. Ba da, le vezi. Dacă ești pasionat de 
ce faci, poți să faci performanță oriunde ai fi. 
Copiii sunt aceiași peste tot.”

„Aș vrea ca lucrurile pe care le zic la oră să îi 
ajute în viața de zi cu zi, să nu se transforme 
totul într-o toceală. Le spun mereu că 
trebuie să fie un fel de Doctor House.”

Vasile Solcanu   
profesor de Matematică, Şcoala Gimnazială din 
Bogdăneşti, jud. Suceava

Cătălina Cocan   
profesoară de Limba Engleză, Școala Gimnazială 
“Alexandru Vaida-Voevod”, Cluj-Napoca

“Misiunea mea este să îi pregătesc pe elevi 
pentru viață, pentru că un bun matematician 
se descurcă în orice domeniu, gândește 
corect și face diferența între minciună și 
adevăr. ”

„Am zis că, dacă rămân aici, măcar mă joc și 
fac ce știu eu să fac. Și în locul în care ești poți 
face puțină magie, dacă vrei.”

Mariana Rusu   
învăţătoare, Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”, 
Cluj-Napoca

Daniela Lica   
profesoară de Informatică, Colegiul Naţional „I.L. 
Caragiale”, Ploieşti

„Nu ne dăm seama ce și unde să schimbăm 
și nu simțim acum nevoia. Dar vom simți 
în câțiva ani [...] Câțiva sunt curajoși, dar 
majoritatea nici acum n-au înțeles.”

„Performanță fără sacrificii nu există”, așa 
explică de ce stau copiii câte patru ore în 
fața monitorului sau de ce nu a plecat în 
străinătate ori la o universitate, să predea la 
nivel mai înalt. ”

Simona Ivaşcu 
profesoară de Fizică, Liceul Teoretic „Grigore 
Moisil”, Timişoara

Adriana Berindeie   
învăţătoare, Şcoala Primară din Valea Mică, jud. 
Alba

Deși a influențat major destine, spune că ea 
doar „își ghidează elevii să învețe”. De cele 
mai multe ori, învață de la ei așa cum învață 
ei de la ea, într-o specialitate cu atât de 
multe necunoscute precum astronomia.

Are 26 de ani la catedră, dar niciodată n-a 
simțit o mulțumire aparte, n-a spus „vai, 
anul ăsta a fost nemaipomenit, am făcut tot 
ce s-a putut cu copiii”, și tocmai starea asta 
de nemulțumire o hrănește.

https://youtu.be/vn18PJoMkZ4
https://youtu.be/jNrx-9il7rk
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
https://youtu.be/2cYnLZPlYKU
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Vrei să urmărești o înregistrare a 
discursurilor? Accesează link-ul

Prezentarea integrală aici. Prezentarea integrală aici. 

Bogdan TUDOR
Președinte

Class IT Outsourcing Studiu GfK

Sesiune

Resursa umană: avantaj competitiv 
sau frână pentru dezvoltarea 
României?

Concluziile sesiunilor  
dedicate educației

Sesiune

Transformare digitală pentru 
creștere exponențială

„Exploateaza puterea masinilor, redefineste 
strategia din perspectiva noii generatii, imbrati-
seaza schimbarea, investeste in tehnologie”

“Asteptarile consumatorilor: servicii/produse 
intuitive, flexibilitate, personalizare, mai bun, mai 
rapid, mai ieftin”. 

Dragoș Pîslaru,  Consultant 
În paralel cu scăderea șomajului avem ceea ce se nu-
mește tensiunea forței de muncă și asta înseamnă 
pentru cei care vor să-și dezvolte afacerile, de unde 
să ia resursă adițională.
Un lucru important legat de cantitate este legătura 
între sistemul de sănătate și piața forței de muncă. 
Un om de afaceri care este interesat de forța de 
muncă și nu e interesat de sistemul de sănătate este 
o greșeală enormă. 

România, dacă vrea să se dezvolte, nu are ca barieră 
capitalul. Bariera de dezvoltare a României sunt 
resursele umane.
În România, politica publică este influențată, mai 
degrabă, de măsuri care sunt ale momentului. Fără o 
presiune semnificativă din partea sectorului privat, 
care să vină și să țină agenda publică pe chestiuni 
legate de investiții.

Cel mai important lucru pe care îl poate face o țară pentru a contribui cât mai 
mult la creșterea economică este să crească progresul în învățare realizat de 
copii în timpul școlarizării. Asta nu înseamna neaparat prelungirea perioadei de 
școlarizare, ci doar obținerea progresului în învățare. Progresul se poate mo-
nitoriza cel mai bine prin studii independente de evaluare a nivelului de abilități 
de baza - citire / înțegelere și rezolvare de probleme de matematică

Creșteri mici în progresul învățarii la clasă, pot face schimbări majore într-o 
economie. O îmbunătățire a progresului din România măcar până la nivelul Slo-
veniei (rezultate PISA) pot tripla PIB-ul României într-o perioadă de 80 de ani.

Momentan nu știm cu exactitate cum anume se formează profesori buni și ce 
înseamnă un profesor bun decât prin rezultatele progresului la învațare (studii 
independente tip PISA). Ce știm este că, în fiecare școală,  toata lumea (de la 
director și pana la femeia de serviciu) știe exact care sunt profesorii buni, care 
sunt cei răi și pe cei mulți care sunt la mijloc. Cel mai simplu lucru de făcut este 
înlocuirea profesorilor foarte slabi măcar cu profesori medii, iar impactul, din 
nou, se va vedea foarte puternic.

Pentru o economie puternică cel mai important predictor de succes sunt abi-
litățile formate în școli. De la abilitățile de bază - citit și  înțeles un text, precum 
și abilitățle matematice,  până la abilități mai complexe - inteligența emoționa-
lă, abilități colaborative, precum și abilități legate de adaptare și învățare rapidă, 
toate acestea sunt elementele care dau o economie robustă.

Cel mai important element în succesul unui sitem de învățământ este calitatea 
profesorilor și a administratorilor. Din cauza acestei importanțe, se recomandă 
utilizarea strategiei ZERO OPTION - identificarea acelor profesori/administra-
tori care fac mai mult rău fiind în sistem decât plecând de acolo. Chiar dacă pare 
că sistemul nu are alte opțiuni (înlocuitori ai profesorilor sau managerilor de 
școală), este critică îndepărtarea indezirabililor- prin metode de outplacement. 

Cel mai bun mecanism de reglare naturală a calității învățământului este com-
petiția liberă între școli. Daca o școala se va trezi că nu mai are nici un copil în 
clasa a IV-a (să zicem) asta va forța managementul școlii să găsească soluții 
pentru a fi din nou o școală bună. Rolul pe care ONG-urile și agenții economici 
dintr-o țară îl pot avea, este de a sprijini transparența maximă (prin lobby sau 
prin proiecte derulate), în așa fel încat să devină publice rezultatele la teste 
PISA sau la evaluări naționale ale fiecărei școli. Dupa aceea, părinții vor putea 
opta mai bine pentru o școală sau alta.

http://summit.rbls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Prezentare-Bogdan-Tudor.pdf
http://summit.rbls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Prezentare-Andi-Dumitrescu.pdf
http://summit.rbls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Prezentare-Bogdan-Tudor.pdf
http://summit.rbls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Prezentare-Andi-Dumitrescu.pdf
https://www.youtube.com/user/RBLSummit/videos
https://youtu.be/L5huHZKlA6k
https://youtu.be/LRiT7osQgeA
https://youtu.be/LRiT7osQgeA
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Vrei să urmărești o înregistrare a 
discursurilor? Accesează link-ul

Sesiune

RePatriot, 
Repatriere prin 
antreprenoriat

Sesiune

Antreprenorești- Renașterea 
satului românesc

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. 

Idei. Acțiune. Implicare!

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

Felix Daniliuc
Director General Raiffeisen 

Leasing

Dragoș Anastasiu
Președintele Eurolines 

Group

Marius Bostan
inițiatorul proiectului 

RePatriot

Felix Pătrășcanu
co-fondatorul companiei 

FAN Courier, în cadrul 
sesiunii RePatriot

Felix Tătaru
Fondator GMP Group, 

inițiator Antreprenorești-
Adoptă un Sat! și membru 

RePatriot

Alexandru Potor
Secretar de stat Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale

Claudiu Lupaș
Director Fontana Pietro 

România și fondator 
Castelul Lupilor

„Suntem parte din sat și nu-l putem lăsa să piară! Antreprenorești s-a 
născut pentru că satul are nevoie de noi.”
 „Intrăm într-o dinamică normală în care primordial este să stopăm 
exodul din rural. Aici simțim clar că putem să oferim mult mai repede 
perspective”

“Dacă în România cineva câștigă cu 30% sub ceea ce câștigă în Ger-
mania, are cel puțin acelasi nivel de trai, plus apropierea de casă. Sala-
riile nu trebuie să fie egale pentru a face competiție cu cei de afară”

“Dacă există un mediu prietenos pot apărea ușor 10.000 de companii 
noi în România. Ele pot aduce o creștere economică de cel puțin 1,5% 
care să contribuie la creșterea existentă și astfel ar plasaRomânia pe 
un val de creștere de 5%. Asta ar însemna avantaje majore în compe-
tiție cu alte țări”

“România nu mai este țara cu salarii mici si cu forță de muncă ieftină. 
Dacă vrem să ținem acești oameni în țară trebuie să crestem salariile. 
Oamenii pleacă din firmă și după ce muncesc câteva luni în străinătate 
se întorc, pentru că munceau dublu pentru câteva sute de euro în plus. 
De exemplu, un curier ajunge la 1.000 de euro pe lună. Realizez că îmi 
scad profiturile, dar fără acești oameni nu mai fac niciun fel de profit”

„Satele fără oameni nu mai sunt sate. Avem nevoie de oameni, cea mai 
mare problemă a României fiind deficitul forței de muncă.”

„O afacere la nivel local condusă direct, chiar de familia care o inițiază, 
este un aspect important pentru România și astfel de inițiative merită 
încurajate.”

„Valorile satului românesc sunt cel mai bine păstrate. M-am născut la 
țară, în satul Chimindia (HD) și doar investind în satul românesc ducem 
aceste valori mai departe. Vom lăsa moștenire ce reușim prin faptele 
noastre. Ne reprezintă ceea ce facem, nu ceea ce suntem!”

https://www.youtube.com/user/RBLSummit/videos
https://youtu.be/-Z0k7Zrbcfs
https://youtu.be/Poad1jVt5zw
https://youtu.be/Poad1jVt5zw
https://youtu.be/Poad1jVt5zw
https://youtu.be/-Z0k7Zrbcfs
https://youtu.be/-Z0k7Zrbcfs
https://youtu.be/-Z0k7Zrbcfs
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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, Angela 
Roșca 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
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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:
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Bridges Think Tank
Lider de proiect: Dan Pitic 
(Cj), Nicoleta Stoian (Tm), 

Dumitru Fodor (Is)

Echipa: Cosmin Malureanu, 
Dan Cirstea, Dragos Dinu, 
Roxana Toader, Eusebiu 

Margășoiu

Manager de proiect 
interimar: Iulian Rizea

Responsabil comunicare:  
Lideri REF

Membru board RBL 
implicat in proiect: Felix 

Patrascanu & Dragos Dinu

Lider de proiect:  
Laura Florea 

Echipa: Daniela Marișcu, 
Mike Costache, Marian 
Trușcă, Andreea Bâscă, 
Mihai Văruțoiu, Mariana 

Jumugă, Claudiu Vrânceanu

Manager de proiect 
interimar:  

Claudiu Vrânceanu & 
Octavian Bădescu

Min 10 membri – 
identificare inițiatori / 
kick off meetings

Formalizare + structură 
+ finantare

Stabilirea obiectivelor 
locale + proiecte 
naționale și locale

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
RBL este de succes dar 
reprezentativitatea și impactul 
sunt sub potențial

Care este soluția?
Scalarea modelului de succes RBL 
– național prin local

Obiectivul SMART:
1) filiale la Is, Cj, TM 
2) 1000 membri RBL până în 2020 în țară

Parteneri identificați:
RBL Board + management executiv, 
Antreprenori locali/ Executivi locali, 
Parteneri media

Necesar pentru primul an de 
functionare: De stabilit / min 
project manager local / 6 luni

Directii potentiale de sponsorizare: 
Companii Locale, Cotizații membrii 
locali

Buget angajad din sala la RBL 
Summit #6:

Buget:

Model de 
replicare/scalare/
autosusținere:
Proiectul în sine este unul de 
scalare (Board, Summit Reg, 
Proiecte, Advocacy Local)

Constituire listă 
prospecți

Stabilirea zonelor 
prioritare

Construire proiect 
comun

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
Lipsa de comunicare și înțelegere 
între sfera publică și cea privată în 
pregătire deciziilor.

Care este soluția?
Constuituirea de punți de comunicare (prin 
elaborare de propuneri și soluții) prin implicarea 
unor oameni cu experiență în ambele zone.

Obiectivul SMART:
constituirea nucleului de lucru și definirea 
domeniilor; ieșirea cu propuneri în spațiul public.

Parteneri identificați:
Administrația centrală și locală
Ong-uri relevante, partide politice
Mass media & alți vectori de imagine

Necesar pentru primul an de 
functionare: 5000 Euro

Directii potentiale de sponsorizare: 
Mediul de business, asociațiile 
profesionale

Buget angajad din sala la RBL 
Summit #6:

Buget:
Model de 
replicare/scalare/
autosusținere:
Dezvoltare pe plan local

RBL 1000
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Heritage Houses
Lider de proiect: Cristian 

Dascălu

Echipa: Emil Munteanu, 
Bogdan Prajisteanu, Florin 

Deaconescu, Gabriela 
Streza, Ciprian Pascu, 

Lucian Opris, Bogdan Matei, 
Dan Donici, Florin Boda, 

Catalin Ioan, Roxana Olaru

Manager de proiect 
interimar: Cristian Dascalu

Responsabil comunicare: 
Dan Donici

Membru board RBL 
implicat in proiect: 

Sorin Axinte

Lider proiect:  
Marius Bostan 

Echipa: Dan Urse, Alin 
Angheluta, Mihai Dohotar, 
Emilian Olar, Andreea Mija, 

Simona Pirtea, Liviu Mistonidis, 
Florin Furdui, Marius Tapu, 

Attila Racz, Hildegard Brandl, 
Adrian Ciucur, Andra Giucă, 

Georgeta Argesan

Manager de proiect interimar: 
Dan Popescu

Responsabil comunicare: 
Andra Giucă, Voss Review

Membru board RBL implicat 
in proiect:  

Felix Pătrășcanu

Scanare nevoi companii 

Scanare produse tech & 
other providers

Lansarea platformei și 
comunicarii

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
Digitalizarea/ conectarea 
startups cu clienți

Care este soluția?
Platformă online & evenimente

Obiectivul SMART:
20 Poc-uri implementate / 50

Parteneri identificați:
IBM, Microsoft, SAP, Cisco, Alți parteneri 
tehnologici, FAN Curier, Petrom, BRD, 
Telekom, Colliers, Power Net, Sprint Point 
Techcelerator

Necesar pentru primul an de 
functionare: 1  000 000 RON /  
200 000 euro

Directii potentiale de sponsorizare: 
PWC, EY, Enel, BT

Buget angajad din sala la RBL 
Summit #6:

Buget:

Model de 
replicare/scalare/
autosusținere:
abonamente / sas / 
innovation consulting

Business plan + 
identificare 10 case

Strângere investitori

Achiziții + avizare+ 
începere renovare 
dotare

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
Companie de investiții, cumparare, 
renovare -> vânzare/închiriere 
turistică

Care este soluția?
Companie de investiții, cumparare, renovare -> 
vânzare/închiriere turistică

Obiectivul SMART:
BP, fonduri 300 000 euro, MGMT, identificare 
3-7 case

Parteneri identificați:
Administrația centrală și locală
Ong-uri relevante, partide politice
Mass media & alți vectori de imagine

Necesar pentru primul an de 
functionare: MGMT 35 000 euro / 
Admin 12 000 euro
Directii potentiale de sponsorizare: 
Donații Case + Teren + Mobilă / 
Obiecte, Diaspora

Buget angajad din sala la RBL Summit #6:
Marius Bostan, Marius Tapu, Hildegard Brandl, 
Andreea Mija, Felix Patrascanu, Liviu Mistonidis, 
Simona Pirtea, Gabriel Istoc, Dragos Anastasiu, 
Alin Angheluta + Crowdfunding

Buget:
Model de replicare/
scalare/autosusținere:
Cluster case, Emisiune de acțiuni 
2018/100 ani, online si offline 
(național & internațional)

Digital Transformers
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Start-UP Exchange
Lider de proiect: Felix 

Tătaru & Dragoș Anastasiu

Echipa: Alexandra Druță, 
Costin Teodorovici, Decebal 

Popescu, Valentin Maior, 
Iulian Șerban, Marius 

Văcăroiu, Borsan Ciprian, 
Laura, Catalin, George Țapu, 

Dana Jeba, Mihai Aurel &  
others

Manager de proiect 
interimar: Andra Munteanu

Membru board RBL 
implicat in proiect:  

Mihaela Perianu

Lider de proiect:  
Gabriel Iștoc

Echipa: Oana Datki, Andrei, 
Axu, Sorin Moldoveanu, 
Victor Stan, Silviu Vasile, 

Napoleon Combei, Alexandra 
Butmalai, Sergiu Neguț, Dan 

Lazăr, Cristian Tudor

Manager de proiect 
interimar: Gabriel Iștoc

Responsabil comunicare: 
Alexandra Butmălai

Membru board RBL 
implicat in proiect:  

Sorin Axinte

Definirea echipei de 
specialiști 

Planificare (obiective 
SMART)

Branding

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
Schimbarea mentalității „what’s 
in it 4 me”

Care este soluția?
Awarenes + training de tip 
„mentalitate deschisă”

Obiectivul SMART:
2x pilot, 10x RRRR profesori , 
5x cursuri (100 profi)

Parteneri identificați:
Teach 4 Romania, IDP, Alte proiecte RBL 
(Merito)

Necesar pentru primul an de 
functionare: 30 000 euro

Directii potentiale de sponsorizare: 
Firme cu focus educație / 
Crowdfunding

Buget angajad din sala la RBL 
Summit #6:
Eurolines (5000 euro), GMP (5000 
euro), Bulboaca & Asociații

Buget:

Model de 
replicare/scalare/
autosusținere:
Train the Trainers 

Analiză start-up-uri Ateliere de 
Antreprenoriat și Mentoria

Identificare organizații 
asemănătoare

Worldwide cum creăm 
valoare?

Care sunt primii 3 
pași din procesul de 
implementare?

Ce problemă rezolvă?
Potential neutilizat de interacțiune 
internațională

Care este soluția?
Platformă de interacțiune online și offline

  

Obiectivul SMART:
4 interactiuni (10 start-up-uri RO-EU)

Parteneri identificați:
RBL (Ateliare + Mentoria) -> baza de start-up-uri, 
Fundatia BMW -> enabler, alte organizații din 
România, organizații asemănătoare din Europa 
(baza de start-up-uri)

Necesar pentru primul an de 
functionare: 1000 x 12 luni

Directii potentiale de sponsorizare: 
Fundatia BMW, Fonduri, Ministerul 
Economiei 

Buget angajad din sala la RBL 
Summit #6:

Buget:
Model de 
replicare/scalare/
autosusținere:
Membership, Success Fee

SuperTeach
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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. 

Leave a Mark este elementul care conecteaza membrii 
comunității RBL și ceea ce ne reprezintă cel mai bine ca 
organizație. De aceea, premiile RBL Leave a Mark reprezintă 
o recunoaștere a meritelor celor care și-au lăsat o amprentă 
asupra societății în anul 2016, în diferite domenii și arii de 
activitate. 

Nominalizalizările la premiile Leave a Mark au fost primite din 
partea comunității RBL, formată din 165 de membri, iar decizia 
finală privind câștigătorii, a revenit boardului Fundației RBL.

Categoriile de premii acordate anul acesta au fost:

Decernarea premiilor Leave a Mark are loc în sesiunea de închidere a Summitului anual Romanian Business Leaders. 

Echipa executivă:

Colaboratori și voluntari RBL Summit 2017:

Fundația este condusă de un board din care fac parte:  

Adina Săniuță
 Coordonator 
Comunicare

Violeta Cenușă
 Project manager 

Repatriot

Andrei Neacșu
 Project manager 

– Ateliere de 
Antreprenoriat

Sebastian Hubati
 Director executiv

Iulian Rizea
 Project manager 

– Ateliere de 
Antreprenoriat & 

program mentoring 
manager - Mentoria

Alin Apostu
 Project manager – Vreau Sa 

Fiu Antreprenor

Alina Burlacu
 Project manager RBL 

Summit

Cosmin Chiriță
 Project manager 
Proiectul MERITO 
(Gala Profesorilor)

Andrei Combei 
Napoleon

Iulian Vasile Puiu

Cristi Dragan

Roxana Elena 
Bărbulescu

Ioan-Adrian 
Profiroiu

Maria Persu

Eliza Dragomir

Stefan Popa

Lavinia-Ioana 
Antone

Oana Adela 
Popa 

Bianca -Andreea 
Apostol

Tamara Caranic Robert Ghitoroiu Sebastian-
Marian Maul

Andrei Lupsan

Roxana-Maria 
Chirițoiu

Andrei Eduard 
Burghelia

Vodă Mihaela 
Ştefan

Mona Gheorghe
 Membership 

manager

Liliana Geru
 Project manager 

Proiectul 
Antreprenorești

Dragoș Petrescu
 Owner,  
City Grill

Dragoș Roșca
 Chairman, Delta 

Asset Invest

Mariuca Talpes
 CEO Intuitext si 

Bitdefender Board 
Member & Co-

Founder

Lucian Butnaru
 Chairman of the 
Board, ZebraPay

Felix Daniliuc
 General Manager, 
Raiffeisen Leasing

Madalina Marcu
 Director de dezvoltare 
resurse umane – ARC 

Romania

Mihaela Perianu
 Managing Partner, 

AIMS Romania & Dale 
Carnegie Training 

Romania

Felix Pătrășcanu
 Managing Director, 
Fan Courier Express

Dan Isai
 Owner Salad Box

Dragos Neacsu
 CEO Erste Asset 

Management

Ioana Filipescu
 Partner Financial 

Advisory Services 
Deloitte Romania

Marius Stefan
 CEO Autonom

Sergiu Negut
 Business Angel & 

Developer

Fundația RBL
Premiile RBL  
Leave A mark 2017 

Model de business inovator 
(Antreprenor nonconformist care 
abordează în mod inovator tendințele 
sociale și economice pentru a valorifica 
oportunități de business) 

Alexandru Holicov ( CEO Adservio)

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

Dragoș Pîslaru 

Impact social (Lider/
Antreprenor care prin 
acțiunile și contribuția 
sa a îmbunătățit vizibil și 
remarcabil, aspecte ale vieții 
sociale)

Elena Calistru  
(Președinte Funky Citizens) 

Tânăr antreprenor 
(Antreprenor din noul val cu 
o evoluție deosebită în piață 
și cu un potențial de creștere 
remarcabil)

 Cosmin Mălureanu  
(CEO Ascendia)
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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

CONFERINȚĂ DE PRESĂ  Conferință 
de presă

Conferință 
de presă

Conferință 
de presă

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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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.

 PROIECT RBL DE RECUNOASTERE A EXCELENTEI IN EDUCATIE

RBLS




