
Finanțarea creativității 



Ce facem? 

• Business Angels Romania are scopul de a crea o punte de 
comunicare între antrepenorii care au o idee de afacere sau 
un start-up și persoanele dispuse sa îi îndrume, să îi finanțeze 
sau să le fie model de reușită în afaceri. Business Angels 
Romania este membru EBAN, organizație ce are în prezent 
150 de membri din 50 de ţări. Fiind o organizație 
internațională, nonprofit, EBAN are ca misiuni reprezentarea 
comunităţilor de start-up-uri, adunarea membrilor 
organizaţiilor şi persoanelor fizice din Europa şi nu numai. Cei 
260.000 de investitori angels, membri ai organizației investesc 
aproximativ 5.1 miliarde euro/an. 



Comunitate tânără 
Deşi Business Angels România este o comunitate aflată la 
început de drum, înfiinţată în 2014, aceasta posedă: 

un club de investitori format din 
peste 20 de membri activi, cu 
drepturi depline 

câteva zeci de asociaţi 

Peste 30 de start-up-uri viabile 

http://businessangels.ro/


Pentru antreprenorii ce au nevoie de 
finanțare 

Pentru cei care au o idee de afacere, însă nu au finanţarea 
necesară, cunoştinţe suficiente sau au o agendă de contacte 
prea restrânsă, există comunitatea Business Angels România, 
ce oferă: 
• prezentarea portofoliului de parteneri; 
• consultanță gratuită pentru conturarea ideii de afacere şi 

dezvoltarea planului de afacere; 
• consultanță juridică pentru încheierea contractului de 

parteneriat cu investitorul; 
• consultanță pentru găsirea finanţărilor europene potrivite; 
• consultanță pentru implementarea proiectului finanţat de 

un Business Angel. 

http://businessangels.ro/


Pentru investitori 

Fiind o comunitate, Business Angels România doreşte 
de asemenea să-şi îmbogăţească portofoliul deja 
existent cu noi oameni de afaceri ce vor primi titulatura 
de "business angels". Aceştia vor beneficia de: 

• consultanță cu privire la analiza de risc şi de 
oportunitate a proiectului; 

• informare cu privire la oportunităţile de finanţare 
europeană a proiectului; 

• consultanță juridică în vederea încheierii 
parteneriatului. 

http://businessangels.ro/


Perspectiva la nivel european 

7,5 b€ 5,5b€ 2b€ 0,08 b€ 
Investiții Early 

Stage 

Business Angels Early Stage VCs(1) Equity 

Crowdfunding 

(1) EVCA 2014 

Informații preluate de pe eban.org 



 
Rețele de Business Angel 

Average YoY Growth (10 Years): 17% 

468 

Informații preluate de pe eban.org 



Investiții pe sectoare 

suma investită 
 

# oferte 

Informații preluate de pe eban.org 



Impact în economie 
(anul de investiții 2013) 

 
Afaceri 

finanțate 
 

33.430 
 

 
Locuri de 

muncă create 
 

184.170 
 

Informații preluate de pe eban.org 



Mai multe informații despre noi 

Website 
 
 
 
Facebook 
 
 
 
Twitter 
 
 
 
 

E-mail 
 
 
 
 
+40 740 537 727 
 

http://businessangels.ro/
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