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SOLU}II COMPLETE PENTRU ORICE CLIENT DIN LUME
ALCATEL ROMÂNIA, EXCELEN}|
ÎN DOMENIUL TELECOMUNICA}IILOR

Dan Bedros
Pre[edintele
Director general

Str. Gh. Laz\r, nr. 9,
Timi[oara, jud. Timi[
Tel.: 0256-191.010
Fax: 0256-191.515

Rezultatul unei investi]ii de peste 25
milioane USD, Alcatel Network
Systems România este una din pu]inele
investi]ii din România în domeniul tehnologiilor de viitor. Cu o activitate complet\ de cercetare, dezvoltare, fabrica]ie,
instalare [i punere în func]iune, mentenan]\, service, garan]ie [i post garan]ie, Alcatel România se afl\ în topul
firmelor de telecomunica]ii de pe pia]a
româneasc\. Pe pia]a local\, compania
este prezent\ de peste 10 ani.
Alcatel România are peste 1000 de
angaja]i, 80% dintre ace[tia având studii
superioare. Peste o treime sunt ingineri
software, care lucreaz\ în departamentele de dezvoltare soft, iar speciali[tii în
sisteme de telecomunica]ii contribuie la
dezvoltarea re]elelor moderne în peste
70 de ]\ri din întreaga lume.

ISTORIC
În noiembrie 1991, când s-a înfiin]at
la Timi[oara Alcatel Network Systems
România S.A., un promi]\tor business
st\tea în fa]a Alcatel: RomTelecom tocmai demarase programul de construire a
re]elelor de fibr\ optic\ [i de
schimbare a centralelor analogice cu cele digitale, domenii în care Alcatel a fost ales
ca partener principal. Sectorul
telecomunica]iilor a cunoscut
îns\ o dezvoltare extrem\ în
anii '90 pe plan mondial, iar
acest lucru s-a sim]it din plin
[i în România, astfel încât aria
de lucru a Alcatel s-a extins
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cu mult peste a[tept\ri. Alcatel a
câ[tigat noi clien]i în România, precum
Mobilrom (azi Orange România), CFR
sau RCS, iar pe plan regional, fabrica
Alcatel din Timi[oara asigur\ cu echipamente, instalare sau training firme de
telecomunica]ii din Republica Moldova,
Republica Macedonia sau Iugoslavia.
La sfâr[itul anului 1996, când
France Telecom a câ[tigat o licen]\
GSM în România a fost creat MobilRom. Alcatel România, ca ac]ionar al
MobilRom, a contribuit la dezvoltarea
întregii re]ele. Experien]a câ[tigat\ a
fost folosit\ pentru dezvoltarea altor
re]ele GSM în zona Balcanilor.
Fabrica Alcatel din Timi[oara a fost
inaugurat\ în noiembrie 1991 ca un joint
venture cu Datatim [i are ca principal
obiect de activitate producerea de centrale
digitale moderne, destinate în principal
pie]ei interne. Centralele digitale Alcatel
1000 E10, printre cele mai moderne din
lume, deservesc în România peste 1,5
milioane de linii de telefonie fixa.
Începând cu anul 1997 în uzina din
Timi[oara se produc [i alte subansamble
[i echipamente electronice, [i anume
componente ale surselor de alimentare
pentru echipamente GSM Alcatel. În
1999, cu o investi]ie de 4 milioane USD,
a început producerea de convertizoare
(partea de alimentare) pentru echipamentele ADSL (Asymetrical Digital
Line), solu]ii care permit accesul rapid [i
în debit mare la Internet, sub a[a-numitul concept de „Instant Internet“.
Aceste convertizoare sunt produse în
prezent exclusiv în România [i Mexic, o
nou\ linie de produc]ie fiind în
construc]ie în Malaezia. Echipamentele
sunt exportate în cea mai mare parte în
Statele Unite, ca [i în majoritatea ]\rilor
din Europa Occidental\, precum Fran]a
sau Germania.
La 23 aprilie 2002, Alcatel România a stabilit o cooperare cu Orange România, cu scopul de a dezvolta comunica]iile mobile 3G /UMTS în România.
Aceasta a fost prima implementare a
serviciului UMTS în Europa Central\ [i
de Est [i una dintre pu]inele efectuate în
lume.
Orange România a început testarea
primelor aplica]ii mobile multimedia

folosind infrastructura mobil\ UMTS
instalat\ în Bucure[ti de c\tre Alcatel.
Testele au confirmat calitatea infrastructurii UMTS Alcatel, numita Evolium
TM, în domeniul transferului rapid de
date [i video. Aceasta permite navigarea
pe Internet, acces la informa]ii on-line,
transfer de imagini, videostreaming [i
download sau chiar transferul de imagini video live cu ajutorului unei Webcam amplasat\ la distan]\.
La începutul lunii mai 2003, Compania Na]ional\ de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica SA“ [i
Alcatel au semnat un contract în valoare
de 8 milioane Euro pentru un proiect la
cheie. Finan]at de Uniunea European\ în
cadrul programului PHARE „Liberalizarea Sectorului Energetic“, proiectul
sus]ine dezvoltarea infrastructurii de
telecomunica]ii a Companiei Na]ionale
de Energie.
Scopul acestui proiect este îmbun\t\]irea capacit\]ii companiei române
de a monitoriza, supraveghea [i controla
sistemul de transport al energiei electrice.
Contractul va atinge acest scop, asigurând livrarea, instalarea [i punerea în
func]iune a echipamentelor de telecomunica]ii pentru transmisiuni [i comuta]ie
voce [i date apar]inând substa]iilor Companiei Na]ionale de Energie, amplasamente care vor fi conectate la re]eaua de
fibr\ optic\ a Transelectrica S.A.

DESPRE ALCATEL
Alcatel furnizeaz\ solu]ii de comunica]ii end-to-end, permi]ând operatorilor, furnizorilor de servicii [i întreprinderilor s\ furnizeze solu]ii complete
pentru orice tip de client, oriunde în
lume. Bazându-se pe un portofoliu vast
de produse [i solu]ii, ca [i pe experien]a
vast\ în aplica]ii [i servicii, Alcatel
ofer\ clien]ilor s\i posibilitatea de a se
concentra asupra optimiz\rii propriilor
oferte de servicii [i implicit, surse de
venituri. Cu vânz\ri de 15.5 miliarde
EURO în 2002, Alcatel este prezent în
peste 130 de ]\ri. Pentru mai multe
informa]ii, vizita]i site-ul Alcatel:
http://www.alcatel.com.
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INSTRUMENT DE CUCERIRE
DOMENIILE PRINCIPALE
DE ACTIVITATE
Concep]ia, fabrica]ia [i distribu]ia de
autoturisme [i piese de schimb.

ISTORIC

FOURMONT FRANÇOIS
Director general

STROE CONSTANTIN
Vicepre[edinte CA,
Director Strategie
General\ Grup Dacia

AUTOMOBILE DACIA este constructorul
auto num\rul 1 din România [i a fost înfiin]at\ în
1966. În baza acordului de licen]\ dintre Renault [i
statul român, DACIA [i Renault se afl\ la originea
industriei auto din România. Din 1968 pân\ în 1978,
DACIA a asamblat sub licen]\ Renault 8 (Dacia
1100) [i Renault 12 (Dacia 1310). În 1978 contractul
de licen]\ a luat sfâr[it, iar DACIA a continuat
singur\ asamblarea de vehicule adaptate progresiv la
cerin]ele de accesibilitate ale pie]ei. În 1995,
DACIA a lansat prima ma[in\ de concep]ie 100%
româneasc\, Dacia Nova, fabricat\ la Mioveni. În
1999, pe 29 septembrie, Renault a achizi]ionat 51%
din capitalul DACIA, [i astfel Dacia a devenit o
nou\ marc\ a grupului Renault. Urmare a
major\rilor succesive de capital, Renault, unul dintre
cei mai mari investitori din România, de]ine din iulie
2003 99% din capitalul DACIA. Primul rod al
cooper\rii dintre speciali[tii de la Renault [i cei de la
Dacia a fost lansarea în anul 2000 a modelului Dacia
SupeRNova (motor [i cutie de viteze Renault),
model disponibil în premier\ în 3 versiuni. În 2002,
DACIA a lansat pentru prima dat\ în istoria sa un
diesel de serie: gama Pick Up 1.9 Diesel (motor
Renault). În martie 2003, DACIA a lansat noul
model Solenza, la noi standarde de calitate [i
fiabilitate, disponibil în 4 nivele de echipare.
Vânz\ri 2002: 57.681 vehicule
Export 2002: 4.939 vehicule
Forma de proprietate: privat\
Num\r de salaria]i: 16.472 (la 01.01.2003)

Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni,
jud. Arge[
Tel.: 0248-503.629
Fax: 0248-503.230
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OBIECTIVE PENTRU
URM|TORII PATRU ANI
Continuarea programului de investi]ii pentru
rena[terea Daciei [i modernizarea la standarde

interna]ionale a echipamentelor [i tehnologiilor
industriale, precum [i a re]elei comerciale. Acest
program prevede atât transform\ri profunde [i
progresive ale produselor, vehiculelor [i organelor
mecanice existente la DACIA, cât [i investi]ii
importante în domeniul social [i protec]ia mediului.
De asemenea, programul este acompaniat de un vast
plan de ameliorare a calit\]ii [i reducerii costurilor.
Obiectivul Daciei este lansarea în 2004 a unui vehicul
de debut de gam\, modern, fiabil [i cu un cost de
între]inere controlat, un veritabil „instrument de
cucerire“ destinat dezvolt\rii motoriz\rii pe pie]ele
emergente.

VIZIUNEA ASUPRA
CONJUNCTURII INTERNE {I
INTERNA}IONALE A ECONOMIEI
{I INDUSTRIEI ROMÂNE{TI
România se afl\ în fa]a unor oportunit\]i f\r\
precedent în istoria sa. Cre[terea economic\ înregistrat\ în anii 2000 [i 2001 este pe deplin confirmat\
de rezultatele anului 2002. Economia [i industria
româneasc\ dau semne reale de fortificare. Dinamica
[i varietatea investi]iilor efectuate în ultimii ani sunt
o confirmare temeinic\ în acest sens. Pe de alt\ parte,
transferul de cuno[tin]e [i împ\rt\[irea experien]elor
profesionale care au loc în societ\]ile private sau cu
management str\in, constituie în general puternice
surse de revigorare pentru dezvoltarea unei economii
de pia]\ func]ionale [i competitive. La acest capitol,
industria de automobile a avut [i va avea un cuvânt
important de spus, deoarece construc]ia unui automobil implic\ un puternic angajament [i din partea
industriei orizontale. Ambi]iile constructorilor sunt
mari [i vor continua s\ creasc\, furnizorii [i subcontractan]ii vor trebui s\ aib\ acela[i ritm, iar industria
în sine va genera o cre[tere economic\ sus]inut\.
Extrapolând, activit\]ile acestor entit\]i economice
dinamizeaz\ [i repun România pe drumul cel bun.
„Dubla împlinire“ de anul trecut, reprezentat\ de aderarea la NATO [i confirmarea ader\rii la UE în 2007,
deschid [i mai mult perspectivele de dezvoltare ale
României atât în plan na]ional cât [i interna]ional.
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POLITICA DE PROMOVARE A CALIT|ºII ÎN ROMÂNIA
efectiv, ci [i în activit\]ilor specifice
pre si post vânzare. OMNILOGIC
este, de asemenea, puternic orientat\
c\tre suportul acordat partenerilor de
canal astfel încât ace[tia s\ devin\
parteneri cu valoare ad\ugat\ mare [i
îi sprijin\ în specializarea lor pe tipuri
de produse si servicii integrate.
OMNILOGIC a dezvoltat o
re]ea larg\ de distribu]ie, num\rul
partenerilor s\i ridicându-se la peste
800 pe tot teritoriul României
Activitatea OMNILOGIC este
concentrat\ în urm\toarele direc]ii:
• distribu]ie cu valoare ad\ugat\;
• vânz\ri indirecte prin canalul de
distribu]ie

MARIN GABRIEL
Director general

• consultan]\ [i suport tehnic
pentru canalul de distribu]ie;

ISTORIC

de afaceri de la $ 7.3 mil. în 1993
pân\ la peste $ 60 mil. în anul 2002.

OMNILOGIC a fost înfiin]at\ în
1992 ca societate comercial\ cu
r\spundere limitat\, având un capital
social de 500.000 USD. În cei 10 ani
de la înfiin]are compania [i-a câ[tigat
[i men]inut reputa]ia de lider de
necontestat al pie]ei române[ti de
IT&C.

Succesul companiei se datoreaz\
în primul rând unei viziuni realiste de
business care s-a adaptat permanent
la provoc\rile unei industrii în care
schimb\rile fundamentale de tehnologie sunt singurele certitudini. Capacitatea de a în]elege particularit\]ile
pie]ei locale precum [i acurate]ea
execut\rii viziunii de business reprezint\ valori majore care au condus, în
timp, la înalta pozi]ionare a firmei
Omnilogic în pia]a româneasc\.

Debutând ca o companie tradi]ional\ de distribu]ie în 1992-1993,
OMNILOGIC a comercializat PCuri „brand name“, componente, periferice si software, [i cu doar 8 angaja]i a reu[it în primii 3 ani de la înfiin]are sa de]in\ aproximativ 20-22%
din pia]a tradi]ional\ româneasc\ de
tehnologia informa]iei. Compania a
fost profitabil\ înc\ din primul an
1993 [i a realizat o cre[tere continu\
a cifrei de afaceri.
Cu un num\r total de 42 de angaja]i în 2002, OMNILOGIC dovede[te o productivitate remarcabil\ cu
un venit pe angajat de aproximativ $
1.5 mil. Demonstrând o foarte eficient\ structur\ a costurilor interne.
Compania [i-a sporit continuu cifra
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Nu mai pu]in important\ este
calitatea personalului, [i în special a
managementului cu o înalt\
calificare.
Pe pia]a de IT&C OMNILOGIC
impune o politic\ de promovare a
calit\]ii de vârf [i este permanent
preocupat\ de îmbun\t\]irea gamei
sale de produse [i servicii, considerând c\ fiecare client mul]umit devine
un partener de durat\. OMNILOGIC
acord\ o importan]\ deosebit\ acord\rii de consultan]\ [i suport tehnic
nu doar pentru procesul de vânzare

• servicii profesionale constând în
consultan]\, proiectare, solu]ii la
cheie bazate pe expertiza acumulat\ în proiecte globale de re]ele
[i telecomunica]ii; activit\]i educa]ionale în cadrul centrului educa]ional autorizat pentru distribu]ia de produse software [i de
re]ea/telecomunica]ii - centru de
testare Sylvan Thompson (Prometric), centrul de educare autorizat Novell (NAEC) [i partener
educa]ional Cisco (CLP) pentru
România [i Republica Moldova;
Anticipând schimb\rile dramatice din industria de profil [i în
special pe cele legate de modelul de
distribu]ie tradi]ional, schimb\ri
în]elese de OMNILOGIC ca o poten]ial\ [i continu\ erodare a profiturilor, conducerea OMNILOGIC a
decis în 1998 s\ reconsidere modelul
de business anterior utilizat [i s\
abordeze alte segmente ale sectorului
tehnologic, cu un mai mare poten]ial
de cre[tere si profitabilitate. Accentul
a fost pus pe segmentul de „highend“ în networking [i în pia]a de
convergenta voce-date.
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S.C. OMNILOGIC S.A.
POLITICA DE PROMOVARE A CALIT|ºII ÎN ROMÂNIA
Astfel, OMNILOGIC a stabilit
parteneriate directe cu liderii de pia]a
ca Cisco Systems (1998), Nortel
Networks (1999), Ericsson (2001),
Harris (2000), CheckPoint (2000),
RAD (1994), VocalTech (2002) etc.
În acela[i timp au fost dezvoltate
competentele necesare pentru a putea
oferi mai multa valoare ad\ugat\
produselor [i serviciilor pe care
OMNILOGIC le distribuia în mod
tradi]ional. Toat\ gama procedurilor
interne de lucru a fost reconsiderat\ [i
s-a decis suplimentar o investi]ie
directa de $ 2 mil. într-un nou sistem
logistic [i financiar bazat pe Oracle
Applications.
La finele anului 2001, compania ,
în întregime remodelat\, era preg\tit\ s\ înfrunte toate provoc\rile noii
pie]e convergente in plina evolu]ie.
Azi, OMNILOGIC se define[te
ca distribuitor de produse cu valoare
ad\ugata, încercând s\ familiarizeze
pia]a româneasc\ cu acest concept.
Modelul OMNILOGIC de business
indirect este înc\ foarte puternic, cu
peste 95% din business generat [i
executat de parteneri. Procentul mic
de clien]i cu care OMNILOGIC
colaboreaz\ în mod direct, este
datorat, în toate cazurile, solicit\rii
exprese a acestora, [i este abordat de
OMNILOGIC pe principiul de „outsource“, implica]i aproape în totalitate fiind tot partenerii s\i.

~n compensa]ie, compania [i-a
concentrat toate eforturile în vânzarea
de produse de high-end cu valoare
ad\ugat\, cum ar fi: serverele, unit\]ile de stocare mari, produse de
confiden]ialitate [i securitate de date
HW/SW, networking high-end [i
produse de telecomunica]ii.
OMNILOGIC a înfiin]at un nou
departament de servicii profesionale,
specializat `n servicii [i expertiz\
pentru pia]a de telecomunica]ii [i
operatori [i a dezvoltat noi competen]e `n sistemul tradi]ional practicat
în domeniul educa]ional [i cel al
suportului acordat partenerilor.
~n acest moment, departamentul
de servicii profesionale se bucura de o
recunoa[tere interna]ional\. Ca exemplu, se poate men]iona confirmarea
competen]ei, a înaltei calit\]i [i a
fiabilit\]ii generate de echipa departamentului servicii profesionale de
c\tre Nortel Net-works, care considera OMNILOGIC drept partener
de servicii preferen]ial `n regiune.

OMNILOGIC este certificat in
conformitate cu SR EN ISO-9001:
2001 pentru managementul calit\]ii
`n privin]a solu]iilor TIC, a furniz\rii
de echipamente, a aplica]iilor [i `n
consultan]\.
OMNILOGIC este convins ca
pia]a româneasc\ de tehnologia informa]iei, networking [i comunica]ii a
atins un nivel de maturitate necesar
pentru a putea absorbi cele mai noi
tehnologii mondiale [i [i-a structurat
în consecin]\ strategia, concentrându[i eforturile în aceasta direc]ie. Iar rezultatele ob]inute `n 2002 sunt de
natur\ s\ ne îndrept\]easc\ s\ credem
c\ op]iunea noastr\ a fost corect\.

ªos. Bucure[ti-Ploie[ti
Nr. 135, sector 1, Bucure[ti
Tel.: 021-303.31.00;
021-303.31.75
Fax: 021-303.31.64
E-mail:
mailbox@omnilogic.ro
www.omnilogic.ro

Portofoliul de produse [i servicii
s-a schimbat de asemenea, extinzându-se semnificativ. Cu toate c\ anumite produse cu costuri [i profit mici
[i volum mare cum ar fi PC-urile,
perifericele, software-ul importat,
sunt [i vor r\mâne importante în
structura de vânz\ri, OMNILOGIC
a renun]at la toate segmentele de
pia]\ care nu genereaz\ un profit
minim necesar, cum ar fi: unit\]ile de
memorare mici [i medii, componentele de PC, software-ul Microsoft.
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LOCUL UNDE ~NCEP AFACERILE BUNE

ELENA PETCULESCU
Pre[edinte & CEO
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„Anul 2002 a marcat încheierea
procesului de privatizare pentru
BANC POST. EFG Eurobank
Ergasias a achizi]ionat de la APAPS
pachetul de 17% din ac]iunile b\ncii
de]inut de stat [i astfel a devenit
principalul ac]ionar al BANC POST,
cu o participare de 36,25%. EFG
Eurobank [i-a înt\rit pozi]ia prin
achizi]ionarea la începutul acestei luni
a pachetului de 17% din ac]iunile
b\ncii noastre, de]inut de Banco
Portugues de Investimento, devenind astfel ac]ionarul
majoritar al BANC POST.
Este o dovad\ clar\ c\ implicarea EFG Eurobank
Ergasias în dezvoltarea BANC POST [i implicit în economia româneasc\ este ferm\ [i concret\. Nu este o coinciden]\ faptul c\ ac]ionarul nostru grec a f\cut recent [i o
investi]ie substan]ial\ în titluri de valoare române[ti.
Cred c\ toate aceste ini]iative demonstreaz\ în mod
evident angajamentul strategic pe termen lung al EFG
Eurobank fa]\ de dezvoltarea economic\ a României. În
ceea ce ne prive[te ac]ionariatul solid [i experimentat al
b\ncii reprezint\ acel ingredient esen]ial al re]etei succesului BANC POST, deschizându-i noi orizonturi.
Prezen]a în România a unei puternice institu]ii
bancare grece[ti de talia EFG Eurobank Ergasias reflect\
totodat\ faptul c\ pia]a bancar\ româneasc\ este una
dintre cele mai promi]\toare din zon\. Totodat\, acest
lucru reprezint\ [i o garan]ie c\ industria bancar\
autohton\ va atinge cote optime de operare în perspectiva
ader\rii României la Uniunea European\ [i, implicit, c\
BANC POST va deveni o banc\ de prim rang inclusiv în
regiunea balcanic\.
Odat\ cu aceste evolu]ii recente procesul de elaborare
a noii strategii se accelereaz\. Aceasta are ca obiectiv principal consolidarea pozi]iei de]inute de banc\ atât pe pia]a
de retail, cât [i pe pia]a corporativ\.“
Elena Petculescu
BANC POST se situeaz\, în prezent, pe unul dintre
primele locuri în sistemul bancar românesc, reu[ind în cei
12 ani de existen]\ s\-[i construiasc\ un bun renume, atât
în ]ar\, cât [i în str\in\tate. The Banker, prestigioasa publica]ie editat\ de Financial Times claseaz\ BANC POST pe
locul 49 din punct de vedere al capitalului, în topul
principalelor 100 de b\nci din Europa Central\, [i 1275 pe
plan interna]ional, în cadrul clasamentului - Topul 10012000 al celor mai performante b\nci din lume, în anul
2002.
Avansul tehnologic al BANC POST a permis dezvoltarea unor solu]ii de avangard\ cum ar fi home-banking
sau Internet banking, servicii solicitate în special de c\tre
companiile ale c\ror cerin]e de operare au devenit din ce în

ce mai sofisticate. Gama de servicii [i produse a b\ncii se
va dezvolta [i diversifica în continuare [i când spunem
acest lucru avem în vedere un sistem bine pus la punct de
instrumente de economisire [i de credite, precum [i cre[terea gradului de accesibilitate atât prin amplasarea teritorial\ a punctelor noastre de lucru, cât [i prin condi]iile pe
care le oferim.
BANC POST este un sus]in\tor semnificativ al sectorului real al economiei române[ti, oferta sa fiind ajustat\
pentru a veni în întâmpinarea cerin]elor companiilor [i ale
popula]iei în mod echilibrat. În prezent, 53% din portofoliul de credite al b\ncii destinat agen]ilor economici se
adreseaz\ sectorului companiilor mici [i mijlocii. În
acela[i sens se înscriu [i ultimele noastre demersuri,
BANC POST având deschise în prezent dou\ linii de
finan]are pentru IMM-uri: una în valoare de 10 milioane
de USD de la Banca M\rii Negre pentru Comer] [i Dezvoltare [i cea de a doua în valoare de 10 milioane de
EURO de la Banca European\ pentru Reconstruc]ie [i
Dezvoltare. Banca a mai încheiat cu BERD un acord în
valoare de 10 milioane de EURO, privind acordarea de facilit\]i pentru garantarea activit\]ilor de comer] exterior Trade Facilitation Programme. BANC POST a primit la
începutul lunii martie din partea B\ncii Europene pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD) o important\ distinc]ie care atest\ seriozitatea [i profesionalismul cu care
s-a implicat în derularea proiectelor prestigioasei institu]ii
europene - premiul pentru „Cea mai bun\ performan]\ a
unei b\nci participante la facilitatea de finan]are a IMMurilor“.
Totodat\, BANC POST a încheiat un acord cu Compania Na]ional\ Po[ta Român\ pentru lansarea de noi
produse bancare în unit\]i po[tale amplasate în toate
jude]ele ]\rii. Prin intermediul noilor servicii persoanele
fizice sau juridice pot s\ deschid\ la oficiile po[tale conturi
curente [i de depozit, prin care se vor putea efectua toate
opera]iunile bancare de depunere [i retragere de numerar.
De asemenea, persoanele fizice salariate pot ob]ine credite,
pe termen de trei ani, pentru nevoi personale, valoarea maxim\ a acestora fiind de 30 milioane de lei. Extinderea
gamei de produse [i servicii bancare derulate prin oficiile
po[tale se înscrie în obiectivele comune ale celor dou\ institu]ii de a facilita accesul unui num\r cât mai mare de
clien]i la opera]iuni bancare, mai ales în zone în care oferta
de astfel de servicii este limitat\.
BANC POST a fost una dintre primele b\nci care au
introdus cardurile în România. A devenit membru VISA
International în februarie 1995 [i a fost prima banc\
emitent\ de carduri tip VISA în lei - cardul Ultra Electron.
În martie 1996, BANC POST a devenit membru
EUROPAY INTERNATIONAL, iar în 1998 a lansat
cardul Millenium, pe lei utilizabil [i în str\in\tate, fapt ce
a reprezentat o premier\ na]ional\ în ceea ce prive[te
convertibilitatea electronic\ a leului. Am lansat primul
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nostru card de credit, Visa - BRILIANT la sfâr[itul anului
2001, iar în vara anului 2002 am marcat o nou\ premier\
în România cu Mastercardul - TAIFUN care are asociat un
card virtual destinat în mod special pl\]ilor pe Internet.
BANC POST se situeaz\ pe primul loc în rândul emiten]ilor români de carduri VISA, iar potrivit ultimelor
statistici elaborate de VISA International în anul 2002,
de]ine locul 7 în Europa Central\ [i de Est.
Comunitatea de afaceri româneasc\ a recunoscut în
repetate rânduri pozi]ia BANC POST de lider pe pia]a
cardurilor, remarcând dinamismul [i volumul activit\]ii de
emitere [i, nu în ultimul rând, calitatea serviciilor sale
oferite pe card. Revista Pia]a Financiar\ a desemnat
Mastercard-ul Taifun virtual drept produsul bancar al
anului 2002; acesta are un succes deosebit, fiind foarte
solicitat de cei pasiona]i de Internet [i de cump\r\turile online.
Dimensiunile activit\]ii de carduri ne-au permis
dezvoltarea Contului Total, un pachet integrat de servicii
prin care se pot pl\ti direct de la ATM-urile b\ncii facturile
Romtelecom, Orange, Connex sau Cosmorom. Acest
pachet de servicii permite [i ob]inerea unei descoperiri de
cont pentru contul de card. Totodat\, Contul Total ofer\
posibilitatea primirii de informa]ii privind soldurile
conturilor de card [i curente de]inute la BANC POST, sub
form\ de mesaje SMS direct pe telefonul mobil. BANC
POST [i-a îmbog\]it gama de servicii de mobile banking,
disponibile sub licen]a Universal Card System în cadrul
pachetului Contul Total, cu SmartTel™ 3G [i SmartTel™
WAP, servicii oferite tuturor clien]ilor de carduri ai b\ncii,
persoane fizice [i juridice, care sunt utilizatori de telefonie
mobil\ în re]eaua Zapp Mobile, respectiv Connex. Cele
dou\ servicii permit vizualizarea pe ecranul telefonului
mobil atât a informa]iilor de cont, cât [i a altor informa]ii
financiar-bancare: curs valutar, rate ale dobânzii, re]ea de
unit\]i [i de bancomate. BANC POST, UCS [i Zapp
Mobile î[i vor extinde colaborarea pentru a le oferi în
viitorul apropiat clien]ilor lor nu numai posibilitatea de a
ob]ine informa]ii, ci [i de a efectua tranzac]ii bancare
într-un mediu securizat asigurat de tehnologia CDMA.
Aceast\ activitate va lua amploare prin extinderea
facilit\]ilor de plat\ a utilit\]ilor publice (gaze, lumin\,
ap\) prin mijloace electronice. De asemenea, BANC
POST a în]eles s\ vin\ în întimpinarea nevoilor cet\]eanului [i, în consecin]\, a contribuit, al\turi de autorit\]ile
locale, la implementarea sistemului e-Tax. Achitarea taxelor [i impozitelor locale se efectueaz\ electronic: cu carduri direct de la ATM-urile b\ncii sau de la POS-urile
instalate la Direc]iile de Taxe [i Impozite Locale, precum
[i prin serviciul Internet banking oferit de BANC POST,
direct de acas\ sau chiar din orice col] al lumii. Sistemul
este implementat la Prim\riile din Timi[oara, Bac\u,
Bistri]a, Craiova, Ploie[ti, Boto[ani, Deva, Oradea,

Giurgiu, Brad, Pite[ti, Piatra
Neam], Roman [i Turnu Severin,
prcum [i la cele din Sectoarele 1, 2
[i 6 din capital\. Banca va continua
implementarea acestui sistem în
întreaga ]ar\. De altfel, în ultima
perioad\, a crescut num\rul agen]ilor economici interesa]i
de montarea de POS-uri BANC POST, pentru încasarea
contravalorii m\rfurilor sau serviciilor furnizate. În
prezent, avem instalate 455 de ATM-uri [i 1465 de POSuri, din care 1282 la comercian]i.
În baza colabor\rii dintre BANC POST [i CFR C\l\tori [i contravaloarea biletelor de tren poate fi achitat\ prin
mijloace electronice de plat\. BANC POST a amplasat la
începutul acestui an primele terminale electronice (POS)
în Gara de Nord [i la Agen]ia de Voiaj CFR Bucure[ti
nr. 2. În curând vor fi dotate cu astfel de echipamente [i
sta]iile de cale ferat\ [i agen]iile de voiaj CFR din ora[ele
mari din România.
Premiul „Cel mai semnificativ client al industriei
IT&C“, decernat b\ncii la începutul acestui an sub înaltul
patronaj al Pre[edintelui României, reprezint\ o binemeritat\ recunoa[tere de c\tre industria IT&C româneasc\
atât a progresului pe care BANC POST l-a f\cut în
materie de tehnologie informatic\, cât [i a modului în care
aceast\ institu]ie s-a impus pe pia]a bancar\ cu produse [i
servicii moderne, în special cu facilit\]i bancare electronice, de-a lungul întregii activit\]i.
BANC POST a debutat la finele anului trecut în domeniul emisiunilor de obliga]iuni municipale, prin intermedierea cu succes în colaborare cu SIVM Broker a
emisiunii în valoare de 10 miliarde de lei a obliga]iunilor
Prim\riei Sebe[ Alba.
BANC POST efectueaz\ transferuri de bani de la
muncitorii care lucreaz\ în Israel [i Portugalia [i ofer\
posibilitatea efectu\rii de transferuri rapide, în [i din orice
col] al lumii, prin Western Union. De altfel, cel mai mare
volum al transferurilor în sistemul Western Union din [i în
România, se realizeaz\ prin BANC POST.
Dup\ succesul înregistrat cu introducerea serviciilor
de avangard\ Internet Banking, cardul Taifun Virtual,
SmartTelTM sau Contul Total, oferta BANC POST va
continua s\ se diversifice cu produse [i servicii bancare
care sa fructifice avantajul s\u tehnologic comparativ
actual: credite ipotecare [i imobiliare, telephone banking,
smart carduri, fonduri mutuale, factoring intern [i extern,
leasing pentru persoane fizice [i produse de asigur\ri.
Anul înfiin]\rii: 1991
Capital social: 664,8 miliarde lei
Num\r de unit\]i: 159
Num\r clien]i: 2,4 milioane

Adresa: Bd. Libert\]ii, 18-2022 Bl. 102-103-104, S5,
Bucure[ti
Tel.: 336.11.24;
Fax: 336.07.72;
E-mail: BPT@bancpost.ro
Web Site: www.bancpost.ro

Num\r conturi: 4,7 milioane

UNIUNEA GENERAL| A INDUSTRIAªILOR DIN ROMÂNIA - Fondat\ la 27 ianuarie 1903

205

INDUSTRIAªII ROMÂNIEI - UN SECOL DE INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA

PUTEREA DE A REU{I

pe pia]a clien]ilor persoane fizice atât prin exploatarea
sinergiei dintre clientela reprezentat\ de persoane fizice
[i cea comercial\, cât [i prin îmbun\t\]irea calit\]ii
serviciilor [i diversificarea ofertei sale.
BRD a reu[it s\ ob]in\ încrederea a peste 1,3
milioane de clien]i [i a peste 900.000 de posesori de
carduri. BRD de]ine o treime din pia]a cardurilor [i este
lider dup\ volumul tranzac]iilor. Cu o cot\ de peste
35% din pia]a creditelor de consum, BRD ocup\ primul
loc în acest domeniu.
Experien]a îndelungat\ [i expertiza recunoscut\ a
BRD în domeniul finan]\rii investi]iilor se adaug\
multiplelor deschideri [i leg\turi de care beneficiaz\ în
virtutea apartenen]ei la Grupul Société Générale.
BRD este banca de referin]\ pentru întreprinderile
private din România, având peste 85% din plasamente
în credite acordate sectorului privat. Cu peste 10.000 de
linii de credit în administrare, BRD este prezent\ în
toate ramurile economiei. BRD joac\ un rol important
fa]\ de companiile multina]ionale, franceze sau
interna]ionale, clien]i pe care grupul Société Générale îi
urmeaz\ peste tot în lume.

Bogdan BALTAZAR
Pre[edinte
BRD-Groupe Société Générale

Turn BRD
Bdul Ion Mihalache, Nr. 1-7,
sector 1, Bucure[ti, Romania
Telefon.: 4021.301.61.00
Fax: 4021.301.45.00
E-mail: communication@brd.ro
www.brd.ro
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BRD - Groupe Société Générale beneficiaz\ de
dou\ atuuri unice `n peisajul bancar românesc. Este o
institu]ie cu tradi]ie, bine ancorat\ `n economie [i
recunoscut\ de c\tre popula]ie prin intermediul unei
re]ele de 178 de unit\]i: pe de alt\ parte, ea apar]ine
Grupului Société Générale [i are astfel acces la
produsele [i serviciile cele mai inovatoare [i la cele mai
eficiente metode de gestiune.
BRD este la ora actual\ a doua banc\ din România
[i cea mai important\ banc\ privat\ [i a doua societate
listat\ la Bursa de Valori Bucure[ti, dup\ capitalizarea
bursier\ (645 milioane euro la 14 martie 2003). BRD
apar]ine unuia dintre cele mai importante grupuri
bancare din zona euro, Grupul Société Générale.
Banca are 4.400 de angaja]i, activit\]ile sale fiind
orientate în principal pe trei pie]e: retail, societ\]i
comerciale [i investment banking. Cele trei valori
fundamentale ale b\ncii sunt cele ale Grupului Société
Générale: profesionalismul, inovarea [i spiritul de
echip\. BRD s-a angajat într-o politic\ de dezvoltare

Prin intermediul celor dou\ entit\]i specializate BRD/SG Corporate Finance, care ofer\ consultan]\ în
investi]ii [i privatiz\ri, precum [i în domeniul
fuziunilor [i achizi]iilor, [i BRD Securities, una din
primele 10 societ\]i de brokeraj de pe pia]a româneasc\
- BRD ofer\ servicii integrate marilor clien]i români [i
str\ini.
Printre clien]ii cu nume de rezonan]\ ai BRD se
num\r\ Michelin, Altadis, ENI, dar [i autorit\]ile
române[ti, c\rora BRD le ofer\ consultan]\ pentru
privatizarea societ\]ilor comerciale.
În 2001, BRD a lansat fondul mutual de tip
monetar „Simfonia 1“. Cu un activ net de 492,5
miliarde de lei (la 31 decembrie 2002), „Simfonia 1“
de]ine în prezent peste 40% din pia]a româneasc\ a
fondurilor mutuale.
Planul strategic al b\ncii vizeaz\ câteva direc]ii
importante: dezvoltarea fondului comercial de clien]i
societ\]i comerciale [i persoane fizice, precum [i o
politic\ de investi]ii sus]inut\, capabil\ s\ asigure
dezvoltarea pe termen mediu [i lung [i continuarea
eforturilor de modernizare. Planul strategic al BRDGroupe Société Générale se bazeaz\ pe patru
principii: cre[tere pe termen mediu, selectivitate,
inovare, rentabilitate durabil\.
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ROMPETROL S.A
~N CONCORDANº| CU TRENDURILE DIN ECONOMIILE REALE ALE LUMII

DOMENIILE PRINCIPALE
DE ACTIVITATE
 prelucrarea ]i]eiului
 extrac]ia petrolului brut
 extrac]ia gazelor naturale
 activit\]i de servicii anexe extrac]iei petrolului [i gazelor naturale, precum [i sectorului de rafinare [i
distribu]ie

DESCRIEREA AFACERII
Cifra de afaceri: 130.889.000 USD în 2002
Nivel export: 36.518.000 USD în 2002
Forma de proprietate: privat\
Num\r de salaria]i: 803

ACTIVIT|}I FILANTROPICE
 Sponsorizare Expedi]ia Româneasc\ Everest 2003
 Sponsorizare Expedi]ie Oceania 2003
 Burse pentru studen]ii „Institutului de Arhitectur\ Ion Mincu“

PATRICIU DINU
Pre[edinte
• Membru Fondator Funda]ia Horia Rusu
• Membru al Consiliului de
Administra]ie - Institutul
pentru Liber\ Ini]iativ\

OBIECTIVE PENTRU URM|TORII
PATRU ANI
 dezvoltarea sustenabil\ a unit\]ilor productive [i activit\]ilor existente
 transformarea companiei în principalul operator de
petrol [i gaze din România
 extinderea regional\ a activit\]ilor Rompetrol, companie integrat\ de petrol [i gaze

VIZIUNEA ASUPRA CONJUNCTURII
INTERNE {I INTERNA}IONALE A
ECONOMIEI {I INDUSTRIEI
ROMÂNE{TI
Calea Victoriei ,
Nr. 222, sector 1,
Bucure[ti
Tel.: 021-303.08.00/801
Fax: 021-312.24.90

224

Industria româneasc\ trebuie s\ se alinieze, ca standarde [i modalitate de operare, economiilor occidentale. Calitatea produselor [i serviciilor trebuie sa fie egal\ cu cea din
vest, iar pia]\ trebuie s\ fie liberalizat\ pentru a putea func]iona în concordan]\ cu trendurile din economiile reale ale
lumii.
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ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.
EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE
DOMENIILE PRINCIPALE
DE ACTIVITATE
Comer] cu am\nuntul al carburan]ilor pentru
autovehicule

DESCRIEREA AFACERII
Când [i cum a început: a fost înfiin]at\ în anul
2000 ca societate privat\ [i divizie a ROMPETROL
S.A. Localizat\ în Bucure[ti, Rompetrol
Downstream furnizeaz\ servicii [i comercializeaz\
produse [i accesorii auto, prin re]eaua de benzin\rii
proprii, francize [i distribuitori exclusivi.
Prima sta]ie construit\ de c\tre Rompetrol
Downstream, la cele mai înalte standarde, este sta]ia
Rompetrol Ghencea situat\ în Bucure[ti, sector 6.
Cifra de afaceri: 146 mil. USD pe 2002
Forma de proprietate: societate pe ac]iuni
Num\r de salaria]i: 550

ACTIVITÃºI FILANTROPICE

LONG JOHN ANDREW
Pre[edinte al Consiliului
de Administra]ie
• Pre[edintele Federa]iei
Române de Rugby în 7

• Sponsorizare Simfonia Lalelelor - Pite[ti
• Sponsorizare Centrul de Studii Nato Bucure[ti
• Sponsorizare Centrul de zi Aurora - copii nedeplasabili cu deficien]e neuromotorii

OBIECTIVE PENTRU URM|TORII
PATRU ANI
Scopul ROMPETROL este de a-[i extinde aria
de activitate la nivel na]ional [i s\ devin\ cea mai
mare companie privat\ de distribu]ie carburan]i auto
pe pia]a româneasc\, cu o re]ea proprie de aproximativ 200 de sta]ii [i un segment de pia]a de 20%,
pân\ la sfâr[itul anului 2005.

UNIUNEA GENERAL| A INDUSTRIAªILOR DIN ROMÂNIA - Fondat\ la 27 ianuarie 1903

Str. Sevastopol, Nr. 24,
sector 1, Bucure[ti,
Tel.: 021-206.75.00
Fax: 021-212.90.20
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ROMPETROL LOGISTICS S.A.
OBIECTIV: CEL MAI IMPORTANT OPERATOR PE CALEA FERAT|

DESCRIEREA AFACERII
Când [i cum a început: 05.09.2001
Cifra de afaceri: 13.596.507 USD/2002
Forma de proprietate: privat\
Num\r de salaria]i: 503

ACTIVIT|}I FILANTROPICE
9 Sponsorizarea Funda]iei umanitare Humanitas, pentru C\min de copii Peri[
9 Sponsorizarea cu înc\rc\turi de aragaz a
Prim\riei N\vodari, pentru o cantin\ social\
[i a Arhiepiscopiei Tomisului, pentru 3
cantine sociale

OBIECTIVE PENTRU URM|TORII
PATRU ANI
9 Cre[terea cifrei de afaceri cu 10% pe an
9 Certificarea sistemului calit\]ii pentru toate
domeniile de activitate ale societ\]ii
9 Atingerea nivelului de cel mai important
operator pe calea ferat\

DUMITRA{CU TUDOREL
Director general

9 Cre[terea activit\]ii de transport auto cu 10%
pe an
9 Extinderea activit\]ii de manevr\ în alte sta]ii

DOMENIILE PRINCIPALE DE
ACTIVITATE
9 Transporturi feroviare [i auto
9 Manevr\ în sta]ii de cale ferat\
Calea Victoriei,
Nr. 222, sector 1,
Bucure[ti
Tel.: 021-307.74.24
Fax: 021-312.96.64
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9 Îmbuteliere [i distribu]ie aragaz
9 Distribu]ie combustibil înc\lzire Calor
9 Service auto
9 Agenturare naval\ [i opera]iuni portuare

9 Cre[terea vânz\rilor de aragaz la 2.500.000
butelii pe an
9 Distribu]ia a 20.000 tone Calor pe an
9 Certificarea repara]iilor auto cu principalele
firme de pe pia]\
9 Extinderea oper\rii în portul Midia la toate
danele
9 Colectarea uleiului uzat în vederea recicl\rii
9 Distribu]ia de gaz petrolier lichefiat pentru
înc\lzire
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ROMPETROL RAFINARE S.A.
ATINGEREA STANDARDELOR EURO 5 PENTRU CARBURAN}I

DOMENIILE PRINCIPALE
DE ACTIVITATE
 fabricarea produselor rezultate din ]i]ei
 fabricarea gazului industrial
 fabricarea de produse organice de baz\
 fabricarea materiale plastice primare
 comer]ul intermediar cu combustibili, minerale [i produse chimice pentru industrie
 comer] cu ridicata cu combustibili solizi,
lichizi, gazo[i [i produse derivate
 vânzarea cu am\nuntul a carburan]ilor pentru
autovehicule

DESCRIEREA AFACERII
Când [i cum a început: în 2001, prin preluarea
S.C. Petromidia S.A. de c\tre Grupul Rompetrol, a
luat fiin]\ S.C. Rompetrol Rafinare - Complex
Petromidia S.A. Ulterior, în 2003, denumirea
acesteia a fost schimbat\ în S.C. Rompetrol
Rafinare S.A.
Cifra de afaceri: 28,962,070,893 mii lei
(aprox. 900 mil. USD)
Nivel export: 11.335.157.728 mii lei

KISH FLORIN ERIC
Director general

Forma de proprietate: privat\
Num\r de salaria]i: 1475

ACTIVIT|}I FILANTROPICE

OBIECTIVE PENTRU URM|TORII
PATRU ANI

Ajutoare financiare pentru construc]ia bisericii
din N\vodari; sus]inerea de proiecte ale prim\riei
N\vodari; stabilirea unui parteneriat cu liceul de
chimie Laz\r Edeleanu din N\vodari; acordarea de
ajutoare unor organiza]ii const\n]ene implicate în
îngrijirea copiilor bolnavi de SIDA.

Atingerea standardelor Euro 4 pentru carburan]i; atingerea capacit\]ii maxime de rafinare; automatizarea complet\ [i informatizarea proceselor de

DJ 226, km 23,
Constan]a,
Tel.: 0241-506.100
Fax: 0241-506.930

rafinare.
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