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1. Despre Made in Romania 

Organizat în premieră în istoria pieței de capital din România, Made in Romania este un proiect unic al 

Bursei de Valori București, lansat cu scopul de a identifica și promova companiile românești de top. 

Scopul Bursei de Valori București, care a stat în spatele proiectului Made in Romania, este de a identifica 

viitoarele motoare ale economiei românești, de a le recunoaște public și oferi, împreună cu partenerii, un 

program de mentorat care poate ajuta să-și ducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, 

vizibilitatea, reputația și, cel mai important, accesul la capitalul necesar pentru creșterea și dezvoltarea 

ulterioară. 

Programul este împărțit pe etape:  

a. Etapa de nominalizare  

b. Etapa de selectare a celor 50 de semifinaliste de către membrii Comitetului de Nominalizare 

c. Votul Publicului  

d. Întâlnirea membrilor Juriului 

e. Premierea celor 15 finaliste   

f. Etapa de mentorat la care sunt invitate să participe companiile finaliste, semifinaliste și cele 

înregistrate în Platforma Made in Romania 

g. Redactarea Cărții Made in Romania 

Prima ediție a proiectului din februarie 2017 a adunat un număr de 166 de companii nominalizate. După 

parcurgerea tuturor etapelor și premierea celor 15 companii finaliste, Bursa de Valori București, împreună 

cu partenerii săi, a organizat ateliere și seminarii dedicate tuturor celor 50 de companii semifinaliste. Cele 

15 companii finaliste au avut șansa unică de a beneficia de întâlniri gratuite cu partenerii noștri, cu scopul 

de a se consulta despre cum să își dezvolte în continuare afacerile.  

Made in Romania – Program și Platformă 

Programul Made in Romania a crescut de la an la an adunând în ediția din anul 2022 un număr de 350 de 

companii nominalizate. Dintre acestea, cea mai mare pondere din totalul companiilor nominalizate au 

deținut-o companiile din IT&C cu 27%, urmate de companiile din Comerț cu 12% și, pe locul 3, companiile 

din domeniul Serviciilor cu 9%.  

În anul 2021, a fost lansată Platforma Made in Romania (www.investingromania.com) care a venit ca o 

necesitate, pe de o parte pentru digitalizarea programului Made in Romania, iar pe de altă parte pentru a 

facilita un mediu de comunicare potrivit antreprenorilor în vederea informării cu privire la metodele 

alternative de finanțare, facilitându-le astfel accesul la finanțarea necesară, în funcție de stadiul de 

dezvoltare al fiecărei companii. Astfel, www.investingromania.com este platforma unde antreprenorii se 

pot întâlni cu finanțatorii. Dezvoltarea acestei platforme poziționează Bursa de Valori București ca fiind 

http://www.investingromania.com/
http://www.investingromania.com/
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principalul canal prin care antreprenorii români devin vizibili pentru investitori și pot atrage finanțări 

pentru dezvoltarea afacerilor. Totodată, platforma este dedicată investitorilor, consultanților și, în 

special, companiilor cu perspective de creștere, care doresc să atragă finanțare de la investitori sau care 

se află în procesul de pregătire al unui plasament privat pe Piața AeRO sau pe Piața Principală.  

Participarea la acest proiect și înregistrarea în Platforma Made in Romania este gratuită și voluntară. 

Companiile desemnate de către terți vor fi informate cu privire la nominalizarea lor și li se va cere acordul 

pentru participarea în acest proiect prin înregistrarea în platformă. 

 

2. Cronologia proiectului  

 

• 29 martie 2023: Lansarea cărții Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei 

românești și poveștile lor de succes, ediției a V-a. 

• 29 martie 2023: Lansarea oficială a ediției a VI-a Made in Romania 

• 29 martie - 31 mai 2023 – Etapa de nominalizare care va consta în depunerea nominalizărilor 

pe Platfomă www.investingromania.com venite din partea membrilor Comitetului de 

Nominalizare, înșiși antreprenorii și de la public larg care cunosc o poveste de succes Made in 

Romania. 

• 1 – 30 iunie 2023 – Etapa de selecție și departajare va consta în accesarea fiecărui membru din 

Comitetul de Nominalizare a listei cu toate companiile nominalizate și votarea unui număr de 50 

de companii. Un membru al Comitetului de Nominalizare poate vota maxim 5 companii dintre 

nominalizările proprii. În situația în care, după exprimarea voturilor tuturor membrilor Comitetului 

de Nominalizare nu este stabilit un număr fix de 50 de companii semifinaliste, aceștia își vor 

exprima din nou votul, tot în Platformă, într-o etapă de departajare pentru companiile cu punctaj 

egal, aflate pe ultimele locuri și pot vota maxim 5 companii dintre cele aflate la departajare. 

Procesul de departajare se repetă până la stabilirea unui număr fix de 50 de companii, iar acestea 

intră în etapa următoare reprezentată de votul publicului. Cele 50 de companii selectate vor fi 

contactate și informate că s-au calificat printre semifinaliste și le vor fi detaliate următoarele etape 

• 3 iulie 2023: BVB va emite un comunicat de presă prin care va publica lista cu cele 50 de companii 

semifinaliste și va anunța startul "Votului Publicului" ce va avea loc pe Platformă 

www.investingromania.com 

• 3 – 31 iulie 2023 - Etapa de Vot a Publicului: se va vota pe Platformă 

(www.investingromania.com) de către publicul larg în vederea selectării primelor 3 companii 

finaliste, ”Favoritele Publicului”. 

• 3 august 2023 - Întâlnirea Juriului: întâlnirea membrilor Juriului va fi necesară pentru a vota și 

selecta celelalte 12 companii finaliste. 

http://www.investingromania.com/
http://www.investingromania.com/
http://www.investingromania.com/
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• Septembrie 2023 - Gala de Premiere va consta în anunțarea celor 15 companii finaliste, în cadrul 

unui eveniment dedicat. 

• Octombrie – noiembrie 2023 - Etapa de mentorat va consta în organizarea unor workshop-uri 

regionale (cu respectarea măsurilor de prevenție și în concordanță cu legislația în vigoare dacă 

permite organizarea) sau webinarii, la care vor fi invitate companii finaliste, semifinaliste și 

companii înregistrate în platformă. 

• Decembrie 2023 – februarie 2024 – Se va proceda la redactarea cărții Made in Romania – unde 

vor fi incluse poveștile de succes ale celor 15 companii finaliste și scurte descrieri ale Partenerilor 

care au sprijinit programul Made in Romania. 

• Martie 2024: se va lansa cartea Made in Romania ediția a VI-a și lansarea următoarei ediții, 

respectiv a VII-a.  

 

3. Membrii Comitetului de Nominalizare 

Comitetul de Nominalizare este format din reprezentanții desemnați ai partenerilor Bursei de Valori 

București, după cum urmează:  

• Florin Roșie, Sales Manager SMB, Microsoft România 

• Silviu Cernat, CFO, Termene.ro 

• Ionut Bindea, Președinte CA & Director General, Roca Industry 

• Daniela Secară, BT & BT CP 

• Bianca Tudor, Fondator & CEO, Elite Business Women 

• Sebastian Hubati, Director, Romanian Business Leaders (RBL) 

• Corina Vasile, Director Executiv, ANIS 

• Dana Ciriperu, Redactor-sef adjunct, Ziarul Financiar 

• Mihaela Mihăilescu, Associate Banker, BERD 

• Daniela Iliescu, Director Executiv, ROPEA (Romanian Private Equity Association) 

• Ruben Perju, Co-fondator & CEO, NOAH  

• Zuzanna Kurek, Fondator & CEO, Cornerstone Communications 

 

4. Criterii de eligibilitate 

Fiecare membru al Comitetului de Nominalizare va propune spre nominalizare un număr de minim 20 de 

companii. 

Nu sunt eligibile pentru nominalizare 

a) companiile finaliste în ultimele 3 ediții, respectiv din anii 2022, 2021 și 2019. Sunt eligibile spre 

nominalizare companiile finaliste în primele 2 ediții, respectiv din anii 2018 și 2017; 
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b) companiile partenere în programul Made in Romania sau parte dintr-un grup cu un partener Made in 

Romania din ediția curentă; 

c) companiile care sunt în proces de listare a acțiunilor /obligațiunilor la BVB. 

Sunt eligibile companiile românești care au în structura acționariatului minim 51% persoane 

fizice/juridice rezidente. Pot fi nominalizate companii de toate dimensiunile: Start-Ups – cu o condiție de 

minim 3 ani de activitate (să dețină cel puțin 3 situații financiare anuale) sau Cifra de Afaceri, pe ultimul 

an raportat, să fie cel puțin egală cu 250.000 EUR, IMM, Corporate și din toate industriile/domeniile de 

activitate.  

În plus, la nominalizarea unei companii, dar și la selecția celor 50 de companii semifinaliste, se vor lua în 

considerare și următoarele criterii suplimentare: 

- performanța companiei în ceea ce privește profitabilitatea, cifra de afaceri anuală ar trebui să fie 

de cel puțin 250.000 EUR pentru ultimul an raportat, rata de creștere. 

- performanțe relevante din anii precedenți, inclusiv produse lansate, prototipuri etc. 

- perspectivele de inovare pe piețele de nișă, inclusiv dacă societatea a avut un proiect/prototip 

care a avut șansa de a se extinde pe scară largă pe termen scurt. 

Rolul membrilor Comitetului de Nominalizare este de a propune companii și de a selecta din lista cu 

toate companiile nominalizate un număr de 50 companii care merg în următoarea etapă. Câmpul 

”descrierea companiei” trebuie completat cu toate informațiile avute la dispoziție și considerate relevante 

și diferențiatoare pentru compania nominalizată. Informațiile care trebuie furnizate se regăsesc în 

formularul de nominalizare, iar câmpurile obligatorii de completat sunt marcate corespunzător pe 

www.investingromania.com. 

În pagina de nominalizare, la opțiunea ”Alege o companie” se găsește lista companiilor înregistrate în 

Platformă (cu un cont deschis în Platformă) și care nu au fost încă nominalizate. Astfel, acestea pot fi 

nominalizate în Program prin selectarea directă din listă. 

 

http://www.investingromania.com/
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La opțiunea ”Propune o companie” câmpul ”CUI (Cod Unic de Identificare)” nu este un câmp obligatoriu 

însă, la completarea corectă a CUI-ului companiei nominalizate, următoarele informații publice sunt 

preluate automat din platforma Termene.ro: județ, an înființare, număr de angajați, cifrele de afaceri și 

profiturile/pierderile din ultimii 3 ani raportați (2022 sau 2021, 2020 și/sau 2019). 

 

5. Unde și când se pot depune nominalizările și se pot face selecțiile?  

Pe Platforma Made in Romania www.investingromania.com în bara de meniu la secțiunea ”Program -> 

Nominalizare” se găsește formularul pentru depunerea nominalizărilor (a se vedea imaginea de mai jos). 

Recomandăm autentificarea cu contul creat în Platformă, pentru ca datele personale ale persoanei care 

face nominalizarea să fie preluate în mod automat, nefiind necesar a fi introduse la fiecare nominalizare 

efectuată. Datele solicitate în formular sunt date publice, însă dacă nu sunt disponibile toate informațiile 

necesare pentru validarea nominalizării, câmpurile pentru care nu există informații se vor completa cu 

"0". 

 

Nominalizările trebuie introduse până la data de 31 mai 2023 ora 23:59 pe www.investingromania.com. 

Pentru fiecare companie nominalizată trebuie completat un formular separat. Pentru membrii Comitetului 

de Nominalizare, după salvarea informațiilor din formular și confirmarea nominalizării, Platforma va afișa 

http://www.investingromania.com/
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un mesaj cu numărul total de nominalizări efectuate și câte mai sunt necesare până la atingerea 

numărului minim de 20 de companii nominalizate. 

În etapa de selecție, fiecare membru în Comitetul de Nominalizare va putea să voteze un număr de 50 

de companii dintre care maxim 5 pot fi dintre nominalizările proprii. La atingerea numărului de 50 de 

companii votate, butonul ”votează” se dezactivează. În toată perioada de selecție a companiilor 

semifinaliste, se poate vota și retrage votul exprimat pentru o anumită companie în favoarea unei alte 

companii, până cel târziu în ultima zi alocată acestei etape, respectiv 15 iunie 2023, ora 23:59. După 

această oră se activează etapa de departajare și se vor putea vota doar companiile care se califică în 

această etapă. În situația în care, după exprimarea voturilor tuturor membrilor Comitetului de 

Nominalizare în cadrul etapei de departajare nu s-a reușit stabilirea numărului fix de 50 de companii 

semifinaliste, va avea loc o nouă etapa de departajare în care pot fi votate companiile care s-au calificat 

în această nouă etapă. Procesul se repetă până la stabilirea numărului fix de 50 de companii declarate 

semifinaliste și care vor intra în următoarea etapă, cea a Votului Publicului. În fiecare dintre aceste etape 

de departajare, membrii Comitetului de Nominalizare își pot exprima maxim 5 voturi pentru oricare dintre 

companiile calificate. Toți acești pași se fac online, direct în Platformă, prin contul cu care s-au înregistrat 

și căruia i-au fost alocate aceste drepturi și funcționalități. 

După încheierea etapei de departajare, companiile selectate ca semifinaliste sunt contactate prin email 

și anunțate cu privire la statutul lor de ”companii semifinaliste”. Acceptarea participării mai departe în 

Programul Made in Romania este transmisă de companie pe email și, concomitent cu deschiderea unui 

cont cu profil ”Companie” în Platforma Made in Romania. Compania semifinalistă este descalificată și 

locul se cedează următoarei companii surclasate în următoarele situații: 

1. Compania semifinalistă oferă un răspuns de refuz în ceea ce privește participarea mai departe în 

Program 

2. Compania semifinalistă nu oferă niciun răspuns pozitiv sau negativ în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data la care a fost trimisă informarea pe email. 

 

6. Votul Publicului 

 

În etapa de Vot al Publicului participă toate cele 50 de companii semifinaliste. Pentru o companie 

semifinalistă condiția de participare în această etapă este reprezentată de existența unui cont cu profil 

de tip ”Companie” deschis de un reprezentant din cadrul companiei. Dacă respectivul cont nu este 

deschis, activat și vizibil în Platformă cel târziu până în data de 2 iulie, ora 23:59, compania nu va participa 

la Votul Publicului. Informațiile ce apar în pagina de vot sunt următoarele: logo-ul companiei, numele 

companiei și scurta descriere a activității. Toate aceste informații sunt preluate din pagina de profil al 



 
 
 
 
 
 

  

    

     

 

8 

reprezentantului companiei care efectuează deschiderea de cont. Logo-ul companiei este încărcat în 

pagina de profil în partea de sus unde poate fi încărcată o fotografie ”Click to upload/change image”.     

Pagina de Vot se găsește pe Platforma Made in Romania www.investingromania.com în bara de meniu la 

secțiunea ”Program -> Vot public” și este activă doar pe perioada stabilită în calendarul Programului.  

În pagina de vot se vor găsi, vor putea participa la Votul Publicului și vor putea fi votate de public doar 

companiile care dețin un cont cu profil de tip ”Companie” deschis, activat și vizibil în Platformă cel târziu 

în data de 2 iulie, ora 23:59. 

În perioada 3 - 31 iulie, publicul larg își poate vota compania favorită. Primele 3 companii care obțin 

cele mai multe voturi din parte publicului în 31 iulie, ora 23:59, sunt primele finaliste ale ediției. 

Principiul de vot este următorul: 

1. 1 vot este înregistrat cu o adresă de email unică și validă.  

2. Votul trebuie validat prin click pe link-ul primit pe adresa de email specificată. 

3. Dacă votul nu este validat acesta nu este înregistrat. 

BVB este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de fraudă sau de tentativă de fraudă în cadrul 

Programului Made in Romania, a sistemului folosit, precum și în cazul oricărui abuz sau orice alte fapte 

sau tentative care ar putea afecta imaginea BVB și/sau a Programului Made in Romania.  

De asemenea, în toată perioada de votare deschisă Votului Publicului, BVB va monitoriza voturile obținute 

de Participanți, prin votul publicului. În cazul în care se vor observa fraude, tentative de fraudă sau 

fraudarea sistemului de vot prin mijloace electronice sau alte mijloace, aceste voturi vor fi eliminate din 

baza de date iar participantul va fi descalificat automat. Prin fraudare se înțelege inclusiv votarea de mai 

multe ori de pe același IP sau clasa de IP-uri la un interval de 24 de ore, precum și voturi multiple ale 

aceleiași persoane (filtrarea în cazul voturilor multiple se va face pe baza numelui și prenumelui persoanei 

care a votat, respectiv a identității de nume și prenume din cadrul adreselor de email furnizate). 

 

7. Întâlnirea Juriului 

Întâlnirea Juriului este o etapă din procesul de selecție care se desfășoară în format offline. Ea este 

programată la sediul BVB în data de 3 august 2023, după încheierea etapei de Vot al Publicului. În cadrul 

acestei întâlniri are loc dezbaterea membrilor Juriului pentru votarea și selectarea celorlalte 12 finaliste. 

Procesul de selecție al companiilor finaliste respectă aceleași criterii descrise la pct. 4. Fiecare membru 

al Juriului votează 5 companii dintre cele 47 companii semifinaliste (3 companii fiind deja desemnate 

finaliste prin Votul Publicului). La final se adună voturile și se ordonează companiile în ordine 

descrescătoare a numărului de voturi obținute, iar primele 12 companii care au obținut cele mai multe 

http://www.investingromania.com/
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voturi sunt desemnate finaliste. În cazul în care, după adunarea tuturor voturilor nu s-a stabilit un număr 

fix de 12 companii, va avea loc o etapă de departajare, prin care membrii Juriului pot vota o singură 

companie dintre cele care s-au calificat în această etapă. Procesul de departajare se repetă până la 

stabilirea numărul fix de 12 companii, ce vor fi declarate finaliste și vor fi anunțate și premiate în cadrul 

Galei Made in Romania. 

8. Cartea Made in Romania 

Celor 15 companii finaliste ale ediției li se oferă posibilitatea să își publice povestea de creștere în cartea 

Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei românești și poveștile lor de succces. 

Cartea este scrisă doar în colaborare cu reprezentanții fiecărei companii. O poveste (text și imagini) 

trebuie să se încadreze în 4 pagini de carte în format finit de 179x256 mm. Scrierea fiecărei povești 

respectă următorii pași: 

1. Compania primește un interviu cu un număr cuprins între 10 și 15 întrebări 

2. Compania răspunde la toate sau la cât mai multe întrebări din interviu 

3. BVB primește răspunsurile la întrebările din interviu împreună cu logo-ul companiei și cu 

fotografii reprezentative cu produse, prototip, aplicații, sediu, magazine, echipă etc. Cu 

ajutorul interviului BVB scrie povestea și o trimite către companie pentru aprobare 

4. Compania propune modificări și aprobă varianta finală a poveștii 

5. BVB realizează machetarea poveștii și o trimite către companie pentru aprobarea finală 

6. Compania transmite către BVB ”Bun de Tipar” 

7. Compania și BVB semnează un DPA (Data Protection Agreement) necesar pentru 

publicarea cărții si un angajament cu privire la drepturi de autor și/sau drepturi conexe 

dreptului de autor, brevete, nume, mărci înregistrate etc. aferente materialelor puse la 

dispoziție de către acesta. 

 

Dacă pașii mai sus menționați nu sunt respectați sau dacă termenele stabilite de livrare a materialelor și 

a aprobărilor nu sunt respectate, motive ce pot conduce la nerespectarea calendarului programului Made 

In Romania, BVB este îndreptățiță să ia toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a Programului 

inclusiv excluderea poveștii din Cartea Made in Romania. Dacă se decurge la excluderea poveștii, BVB va 

aloca doar 2 pagini (un spread landscape de 352x250 mm) pentru respectiva poveste iar informațiile vor 

fi preluate din spațiul public și website-ul oficial al companiei, rubrica ”Despre/About”. 

 

DISCLAIMER  
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Bursa de Valori București nu își asumă răspunderea și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru deciziile 

membrilor Comitetului de Nominalizare și/sau membrilor Juriului, cu privire la selecția societăților 

participante la cea de-a șasea ediție Made in Romania, în cadrul uneia și/sau fiecărei etape de desfășurare 

a acestui proiect unic al Bursei de Valori București. 

Bursa de Valori București nu își asumă răspunderea și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele 

inexactități cuprinse în materialele transmise de către companiile finaliste pentru redactarea cărții Made 

in Romania (după caz: text, desen, titlu, logo, banner, fotografii etc).  

Bursa de Valori București nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate 

intelectuală deținute de către companiile finaliste și care sunt utilizate în Cartea Made in Romania ca 

urmare a acordului acestora din urmă. Ori de câte ori conținutul din Cartea Made in Romania face referire 

la companiile finaliste, fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activități comerciale 

pe care acestea le desfășoară, produse și servicii etc, Bursa de Valori București nu poartă răspunderea 

asupra acurateței și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în 

integralitate de către companiile finaliste, acestea din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire 

la acest conținut. 

 


