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ANTREPRENORII ȘI INVESTITORII DIN ROMÂNIA AU DISCUTAT DESPRE 

ANTREPRENORIAT CU ANTREPRENORUL AMERICAN ȘI LEGENDA WALL STREET 

DAN LUFKIN 

 

 

Antreprenorul american și legenda Wall Street Dan Lufkin a discutat cu antreprenorii și investitorii din 

România despre antreprenoriat, în cadrul conferinței "O conversație capitală", organizată de Transfer 

Rapid, EY România și Bursa de Valori București (BVB). 

 

În cadrul dezbaterilor, Dan Lufkin a împărtășit participanților o parte din experiența sa în lumea afacerilor 

și, de asemenea, a încurajat și a oferit câteva sfaturi pool-ului de antreprenori din România. 

 

"Cred că cel mai mare risc pentru un antreprenor este să nu înceapă. Adevăratul risc este să nu încerce cu 

curaj, încredere în sine, perseverență. Singurul risc pe care un antreprenor și-l poate asuma într-un mod 

necugetat este să meargă înainte fără să înțeleagă clar unde vrea să ajungă. Celălalt este să fie capitalizat 

insuficient și să nu își dea seama la timpul cuvenit, iar timpul înseamnă bani. Trebuie să încurajăm acest 

mare pool de antreprenori talentați să îndrăznească, nu așteptați ca cineva sau ceva să o facă pentru voi, 

nu așteptați ca cineva să vă dea ceva, îndrăzniți”, le-a mai spus Dan Lufkin participanților la conferință. 

 

Ȋn discursul său Dan Lufkin a vorbit și despre migranții români şi caracteristicile care pot face din acesta 

un antreprenor şi un motor de creştere al economiei României, despre Transfer Rapid, companie al cărei 

principal investitor este. Implicat ȋn mediul de business românesc, de peste 8 ani, Dan Lufkin este 

deţinătorul companiei Transfer Rapid, companie ce oferă servicii migranţilor români. 

 

Dan Lufkin a felicitat, de asemenea, echipa de profesioniști a BVB, precizând că oportunitățile sunt 

enorme și că provocările pentru atingerea acestora sunt, de asemenea, enorme. 

 

Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori București, a afirmat că această conferință a 

fost mai mult decât o întâlnire de afaceri, a fost o întâlnire cu oameni care vor să discute despre cum poate 

fi îmbunătățit mediul de afaceri din România. 

 

“Este vorba despre cum putem face această țară și această economie mai competitive, cum putem 

îmbunătăți situația sectorului financiar și în special piața de capital. La Bursa de Valori București am 

muncit din greu pentru a crea o legendă nouă a Europei Centrale și de Est în materie de piață de capital. 

Acest an a fost plin de pași, dintre care unii s-au concretizat în realizări pe această cale, și într-adevăr 

suntem mai aproape de ceva ce poate fi numită o piață de capital mai bine dezvoltată, modernizată. Mai 

trebuie făcute multe lucruri. Acesta este un proiect, nu este ceva ce depinde de una sau mai multe mutări, 

este un proiect constant și chiar și atunci când vom ajunge la momentul când vom fi la nivelul altor piețe 

dezvoltate din regiune, tot va trebui să muncim pentru a ne îmbunătăți competitivitatea. Competitivitatea 

este unul dintre cuvintele cheie care pot schimba imaginea Europei Centrale și de Est. Obiectivul nostru 

este să îmbunătățim piața autohtonă și apoi să ne construim prezența pe scena internațională”, a declarat 

Ludwik Sobolewski. 

 

 



             

 

În cadrul conferinței, directorul general al Bursei de Valori București a anunțat că pe 25 februarie 2015, 

BVB va lansa piața AeRO, pentru companiile la început de drum, pentru finanțarea proiectelor și 

poveștilor lor de creștere, să își sporească vizibilitatea și să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. 

 

“Aceasta va fi data la care vom avea companii care să debuteze pe piață, astfel că vă puteți alătura acestor 

companii care vor marca noul început atunci când este vorba de accesul afacerilor și al companiilor pe 

piața de capital. Pentru investitori și, oarecum, și pentru companii, vor fi semnificative chiar și zilele 

dinaintea datei de 25 februarie, deoarece vor putea investi fie atunci când companiile sunt deja listate pe 

25 februarie, fie înaintea acestei date. Suntem interesați nu doar să avem companii listate, ci vrem să 

vedem că acestea trec cu succes testul pieței. Fiți pregătiți și fiți cu noi și noi vom fi cu voi, deoarece una 

dintre caracteristicile pieței de capital trebuie să fie faptul că nu așteaptă clienții, ci că este totdeauna cu 

clienții”, le-a spus Ludwik Sobolewski antreprenorilor și investitorilor prezenți la conferință. 

 

La dezbaterea despre antreprenoriat au participat, de asemenea, Raul Ciurtin (Albalact), Andrei Pitiș 

(Vector Watch), Dragoș Anastasiu (Eurolines), Cristi Badea (Mavenhut) și Bogdan Ion (EY România). 

 

Raul Ciurtin a împărtășit participanților o parte din experiența sa de antreprenor pe piața de capital, 

mentionând că să fii transparent cu piața, să transmiți rapoarte și să discuți cu investitorii este un lucru 

bun și că “încet, m-am transformat din proprietarul unei afaceri într-un investitor în afacerea mai multor 

persoane”.  

 

Andrei Pitiș, care totodată este și președintele ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și 

Servicii), a menționat că susține piața AeRO a BVB.  

 

“Cred că ceea ce se întâmplă pe bursă are legătură cu percepția asupra viitorului companiei. Din punctul 

meu de vedere, listarea pe bursă a companiilor din IT ar putea fi ceva exploziv”, a afirmat Pitiș. 

 

Dragoș Anastasiu, proprietarul grupului de firme Eurolines, a menționat că transparența este foarte 

importantă chiar și pentru companiile nelistate. 

 

“Am învățat multe lucruri chiar și fără a fi listați, am învățat că trebuie să fim transparenți, că trebuie să 

comunicăm, inclusiv cu presa, am învățat că structura și procesele integrate într-o companie trebuie să fie 

de calitate ridicată, și am învățat că deși consultanța costă, lipsa de consultanță costă și mai mult”, le-a 

spus Dragoș Anastasiu participanților la conferință.  

 

Bogdan Ion (EY România) a afirmat că el crede că antreprenorii români au ajuns la un anumit nivel al 

maturității, nivel la care aceștia pot lista companiile lor pe bursă.  

 

“Cred că piața AeRO va aduce multe lucruri noi în România. Din perspectiva pregătirii listării, acesta este 

un proces complex și este foarte important momentul când antreprenorii decid să se listeze. La acest 

moment, văd listarea ca un factor diferențiator între companiile antreprenoriale, dar și ca o etapă pentru 

acestea de a ținti poziția de lider de piață sau de a trece la extindere regională”, a afirmat Bogdan Ion. 

 

Cristi Badea le-a povestit participanților cum a început povestea Mavenhut în urmă cu șase ani și cum s-a 

dezvoltat în acești ani, dar și despre cum s-au dezvoltat în ultimii ani canalele de finanțare pentru 

companii. 

  



             

 

 
(Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB) 

 

 
(legenda de pe Wall Street Dan Lufkin) 



             

 

 
(audiența) 

 
[de la stânga la dreapta, Dragoș Anastasiu (Eurolines), Bogdan Ion (EY România), Ludwik Sobolewski 

(directorul general al BVB), Andrei Pitiș (Vector Watch), Raul Ciurtin (Albalact), Cristi Badea 

(Mavenhut), Bogdan Mugescu (Specialist Business Development în cadrul BVB)] 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

______________________ 

Bursa de Valori București administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin 

platforme reglementate sau sisteme alternative, și furnizează o gamă variată de servicii participanților la 

piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe propria piață din 2010. Pentru 

informații suplimentare vizitați www.bvb.ro.    

Urmăriți-ne pe      

 

______________________ 

Transfer Rapid este cel mai important ofertant de servicii dedicate românilor care lucrează în strainătate. 

Împreună cu partenerul său principal din România, CEC Bank, Transfer Rapid oferă serviciul de transfer 

de bani către România preferat de peste 2 milioane de clienți. Pentru informații suplimentare vizitați 

www.transferrapid.com. 

 

______________________ 

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 190.000 de angajați în 

peste 700 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 27,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat 

la 30 iunie 2014. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.ey.com/ro. 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați pe:  

Ștefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

http://www.bvb.ro/
file:///C:/Users/stefan.musgociu/AppData/Local/Temp/notes90C43B/www.transferrapid.com
http://www.ey.com/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/bvb_RO

