


EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2020

EY Entrepreneur Of The Year™, parte a programului EY World 
Entrepreneur Of The Year™, recunoaşte și premiază antreprenorii 
remarcabili în cadrul celei de-a 6-a ediții din România

Căutăm antreprenori care ne inspiră prin viziune, leadership, 
lideri agili ce abordează într-un mod inovator provocările 
prezentului și au un impact pozitiv asupra comunităților. Prin 
participarea la program, oferim antreprenorilor români 
diverse oportunități de dezvoltare și de creștere a vizibilității 
atât prin participarea la evenimente publice, cât și prin

conectarea la rețeaua națională de antreprenori și la o 
comunitate internațională de antreprenori recunoscuți, 
lideri din diverse sectoare. Ajunși la a 6-a ediție, avem 
misiunea de a-l descoperi pe următorul câștigător 
național si de a-l trimite la gala EY World Entrepreneur 
Of The Year™ de la Monte Carlo, în 2023.



De ce este important pentru tine EOY?

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2020

      Singura competiție internațională dedicată antreprenorilor, cu o 
tradiție de 36 ani;

    Conectarea la comunitatea națională si, mai ales, globală de                
antreprenori, în cadrul galei de la Monte Carlo: peste 1000 de persoane 
din peste 65 de țări (4 zile din an unde poți întâlni anual la un loc cei mai 
importanți antreprenori din lume, decision makers și mentori);

       Recunoaștere publică a realizărilor antreprenoriale personale prin 
expunerea media amplă la nivel național și internațional pentru 
câștigător;

      Acces la programele EY de training pentru antreprenori precum 
Academia NextGen si Entrepreneurial Winning Women;

          Schimb de bune practici în afaceri cu cei mai cunoscuți antreprenori 
locali, dar și internaționali;

         Câștigătorul are dreptul de a folosi sigla EOY drept un certificat de 
recunoaștere a activității sale antreprenoriale.

De ce este important pentru tine EOY?



Devenită deja o tradiție, competiția anuală reunește cei mai valoroși antreprenori din lume și se 
desfășoară, ca în fiecare an, la Monte Carlo.

Anul acesta, cea mai mare competiție internațională dedicată antreprenorilor – EY World Entrepreneur 
Of The Year™ – a ajuns la cea de a 24-a ediție. În finala globală, EY premiază cei mai de succes și inovativi 
antreprenori din lume. Prin evidențierea și recunoașterea rezultatelor obținute de aceștia, EY își propune 
să încurajeze dezvoltarea activității antreprenoriale din întreaga lume.

EY World Entrepreneur Of The Year™



EY Entrepreneur Of The Year™ România 
Competiţia EY Entrepreneur Of The Year™, singura competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global, a ajuns la a 6-a 
ediție în România. EY Entrepreneur Of The Year™ premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc 
afacerile, pentru puterea de a inova, integritatea personală şi, nu în ultimul rând, pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.

Cursa pentru Monte Carlo 2023 a început deja și avem misiunea de a-l găsi pe cel de-al șaselea reprezentat al României la finala 
EY World Entrepreneur Of The Year™. 
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EY Entrepreneur Of The Year™ România 2022

Cea de-a VI-a ediție a competiției anuale reunește cei mai valoroși antreprenori din 
România.
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Criterii de participare

Cum vă înscrieți în program?

Pot participa și antreprenori care nu dețin cetățenia română.

     Candidatul (antreprenorul) trebuie să aibă o 
afacere înființată și operațională de cel puțin 3 ani, 
iar pentru categoria EY Emerging Entrepreneur of 
the Year in Technology de cel puțin 1 an.        Antreprenorul trebuie să deţină o parte 

semnificativă din capitalul subscris al firmei 
(minimum 20%);

      Candidatul trebuie să fie activ în afacere (nu 
director non-executiv sau part-time)

         Să aibă un număr minim de 10 angajaţi;

         Flux de venituri de cel puțin 2 ani;
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Completați formularul și trimiteți 
documentul în format word sau pdf 
la adresa iulia.ghinescu@ro.ey.com. 
În plus puteți trimite formularul unui 
antreprenor pe care îl recomandați.
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Click pe butonul de Înregistrare
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Accesați 
www.eoyromania.ro



Procesul de jurizare

Metodologia de înscriere, calificarea și evaluarea 
competiției EY Entrepreneur Of The Year™ din 
România este cea care se aplică la nivel global în 
toate țările care participă la acest program. Juriul 
concursului EY Entrepreneur Of The Year™ este 
complet independent și constă în lideri de business 
și profesioniști dedicați antreprenoriatului. Misi-
unea lor este să evalueze diferențele mici, dar 
semnificative, care separă candidații buni de cei 
foarte buni. 

Juriul va evalua aplicația finaliștilor în mod voluntar 
și complet independent de EY. Pentru selectarea 
câștigătorului, jurații vor examina fiecare aplicație 
pe baza a șase criterii importante pentru un antre-
prenor de succes. Acestea sunt clar definite, pentru 
a oferi câștigătorilor din fiecare țară șanse egale de 
a concura la titlul EY World Entrepreneur Of The 
Year™.

Juriul competiției



Criterii de jurizare

Inspiring Woman Award Family Business 

EY ENTREPRENEUR OF 
THE YEAR

EY EMERGING
ENTREPRENEUR OF THE 
YEAR IN TECHNOLOGY

 

Are un impact pozitiv asupra clienților săi.

Integrează practici sustenabile, sociale și de guvernanță 
(ESG) în strategia lor, având angajamente și planuri de 
execuție solide.

Se concentrează pe diversitate și incluziune în toate 
aspectele afacerii sale.

        Impact

Identifică oportunități de a inova și de a crea o lume 
mai bună.

Își asumă riscuri în vederea concretizării viziune sale, 
are abilități de conducere și determinare, dă dovadă 
de curaj, perseverență și reziliență în depășirea 
obstacolelor.

        Spirit antreprenorial

 
Își asumă un scop și o viziune care inspiră.

Conduce strategii pentru o afacere viitoare sustenabilă.  

Creează valoare pe termen lung în cadrul ecosistemului 
organizational mai larg (consumatori, angajați, furnizori, 
guvern, comunități, investitori, acționari).

        Scop şi direcţie strategică  

Crește cota de piață a companiei și se extinde pe noi piețe.

Susţine performanța financiară a companiei.

Investește în atragerea, dezvoltarea și retenția unui mix 
divers de talente în organizație.

Construiește o cultură a inovației şi dezvoltă tehnologii 
noi.

        Creștere

Premiile competiției





EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2020
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      Singura competiție internațională dedicată antreprenorilor, cu o 
tradiție de 35 ani;

    Conectarea la comunitatea națională si, mai ales, globală de                
antreprenori, în cadrul galei de la Monte Carlo: peste 1000 de persoane 
din peste 65 de țări (4 zile din an unde poți întâlni anual la un loc cei mai 
importanți antreprenori din lume, decision makers și mentori);

       Recunoaștere publică a realizărilor antreprenoriale personale prin 
expunerea media amplă la nivel național și internațional pentru 
câștigător;

      Acces la programele EY de training pentru antreprenori precum 
Academia NextGen si Entrepreneurial Winning Women;

          Schimb de bune practici în afaceri cu cei mai cunoscuți antreprenori 
locali, dar și internaționali;

         Câștigătorul are dreptul de a folosi sigla EOY drept un certificat de 
recunoaștere a activității sale antreprenoriale.

De ce este important pentru tine EOY?Echipa EY Entrepreneur Of The Year™ România 2022

LIDERII PROIECTULUI

ECHIPA DE COORDONARE ȘI IMPLEMENTARE

Bogdan Ion
Country Managing Partner
EOY Program Sponsor for Romania

Alexandru Lupea
Partner, Assurance, EY Romania

Adriana Tabac
Associate Director Marketing EY Romania

Raluca Popa
Associate Partner Tax & Law department | 
Strategic Growth Markets Leader, EY Romania

Iulia-Alexandra Ghinescu
EOY Program Manager for Romania
E-mail: Iulia.Ghinescu@ro.ey.com
Telefon: +40 724 28 77 85

 



Sponsor principal:

Programul EY Entrepreneur Of The Year™ recunoaşte excepţionalul 
și premiază realizările antreprenorilor români! 

Parteneri:

Înscrie-te acum, completând formularul online disponibil la 
www.eoyromania.ro



Sponsor principal

LGT este cel mai mare grup de Private Banking și Asset Management din lume deținut integral și          
gestionat de o familie antreprenorială.
 
LGT se caracterizează prin aceleași valori care au ghidat familia în construirea și gestionarea bunurilor timp de 
aproape 900 de ani: gândind și acționand antreprenorial, cu focus pe termen lung și gestionarea disciplinată 
a riscurilor.t
 
De mai bine de 90 de ani, LGT este deținută de Familia Princiară de Liechtenstein, care este, de asemenea, 
unul dintre cei mai mari clienți ai săi. În această calitate, avem o experiență vastă în gestionarea unei părți 
importante a averii familiei, expertiză ce o folosim ca bază a colaborării cu clienții. Îmbinăm serviciile de private 
banking și asset management cu o ofertă adaptată nevoilor clienților, investind într-un mod sustenabil.

O componentă importantă a acestui succes este "Princely Portfolio", un program unic de investiții prin care 
LGT se asigură că interesul proprietarilor și cel al clienților este unul comun.
 
Strategie pe termen lung și abordare holistică
Datorită structurilor noastre de management și organizare eficiente, suntem capabili să luăm decizii rapid și 
independent. În calitate de investitor, adoptăm o abordare pe termen lung și holistică, suntem implicați activ la 
diferite niveluri în promovarea dezvoltării durabile a societății și mediului inconjurător.
 

 



Expertiză investițională dedicată clienților noștri
LGT îmbină o perspectivă aprofundată a nevoilor clienților cu o abordare activă a managementului portofoliului.
Operăm în cele mai importante centre financiare și de investiții din lume, lucru ce ne permite să identificăm opor-
tunități atractive de investiții din întreaga lume. Când vine vorba de structurarea și gestionarea portofoliilor, 
clienții beneficiază de experiența vastă a specialiștilor noștri în investiții tradiționale și alternative, precum și de 
expertiza noastră în construcția portofoliului și în selecția managerilor externi.

Prezență internațională cu punct de lucru local
Indiferent unde se află clienții noștri, în Liechtenstein, Elveția, Austria, Marea Britanie, Singapore, Hong Kong, 
Dubai sau Bangkok noi avem o prezență locală. La nivel de grup, avem în prezent peste 3900 de angajați în peste 
20 de locații din Europa, Asia, America și Orientul Mijlociu.

LGT Bank este în top 50 cele mai sigure bănci din Europa/lume conform ratingului 
făcut de prestigioasa publicație Global Finance.

Bancă globală cu rădăcinile în Lichtenstein;

Valori antreprenoriale care se regăsesc în "Princely Portfolio", peste 240 miliarde CHF în 
administrare, cu peste 20 de locații în Europa, Asia, America și Orientul Mijlociu;

Rating: Aa2 Moody's si A+ Standard & Poor's, Tier 1 Ratio 22,8%;

Un profit anual (2020) de peste 290 MIO EUR.
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EY 

 

www.ey.com

www.eoyromania.ro 


