
Ciolan l-a detronat pe Carabulea
<i>Declarat cel mai bogat om din judet timp de patru ani la rand, anul acesta, Ilie Carabulea a ajuns
numarul doi in judetul Sibiu. Potrivit revistei Capital, cel mai bogat om din Sibiu este Ioan Ciolan,
proprietarul Ambient. Averea: 55 - 57 milioane de dolari.</i><br />  <br />  Daca in 2003, judetul Sibiu
avea trei milionari in Top 300, anul acesta a ajuns la 10, daca ii luam in considerare si pe Corneliu
Tanase, partenerul lui Ilie Carabulea, si pe Aurel Munteanu, proprietarul Imparatului Romanilor. Anul
acesta, Top 300 nu contine nici un nume nou in judetul Sibiu. ZIARUL de Sibiu pariaza pe cei care ar fi
trebuit sa intre in acest top.<br />  <br />  <b>Ciolan creste. Carabulea scade<b><br />  Acum un an,
averea lui Ioan Ciolan, proprietarul Ambient, era estimata la 40 de milioane de dolari. Anul acesta, echipa
Top 300 a calculat pentru Ciolan o avere de peste 55 de milioane de dolari. Potrivit sursei amintite,
investitiile din ultimul an ale grupului Ambient depasesc 40 de milioane de euro. Ciolan, pe langa lantul
de magazine Ambient, detine Centrul Logistic Ambient, centrul de pregatire si perfectionare Club
Ambient Paltinis si Cisnadie, si 49 la suta din joint-venture-ul Vest Alpine Ambient Stahlhandel Sibiu, un
centrul comercial specializat in metale, in care au fost investite sapte milioane de euro. Aflat in afara
tarii, Ioan Ciolan a anuntat ca va comenta noul top saptamana viitoare.<br />  Potrivit Topului 300, lui
Ilie Carabulea afacerile i-au mers mai prost in ultimul an. De la 55 de milioane de dolari, cat era estimata
averea magnatului sibian in 2005, cei de la Capital i-au calculat, anul acesta, o mostenire de nu mai putin
de 53 de milioane de dolari. Ceea ce a anuntat nou Carabulea, in afara relativ cunoscutei companii de
transport aerian, este un centru de afaceri. In hotelul de patru stele din centrul Sibiului, francizat celor de
la Ramanda International, Carabulea sustine ca a investit aproximativ 20 de milioane de euro. Omul de
afaceri considera ca cei de la Capital au gresit calculele si ca, dimpotriva, averea i-ar fi crescut in ultimul
an. “Am avut multe investitii, actiunile Carpatica au urcat, deci ar fi normal ca averea sa creasca. Nu stiu
ce calcule au facut ei, dar sunt gresite" , a declarat Carabulea. Acesta a l-a felicitat pe Ioan Ciolan, pentru
faptul ca  a ajuns in fruntea celor mai bogati oameni ai Sibiului. “Este meritului lui. Cu cat sunt mai multi
oameni de succes in judetul acest, cu atat mai bine. Este nevoie de capital pentru a face investitii
importante" , a mai spus Carabulea.<br />  <br />  <b>Aldea, salt spectaculos</b><br />  In 2005, familia
Vonica avea o avere estimata la 35 de milioane de dolari. Anul acesta, aceeasi familie are o marja de
eroare mai mare in estimarea averii: 35 - 40 de milioane. Vonica a anuntat extinderea serviciilor Polisano
in toata tara si investitii de 10 milioane de euro in divizia de servicii medicale. Dupa ce a deschis
reprezentanta Citro�, familia Vonica investeste si intr-un hotel in Piata Garii a Sibiului.<br />  Unul din
cele mai spectaculoase salturi ii apartine omului de afaceri Gheorghe Aldea. In 2005, averea acestuia era
estimata la 20 de milioane de dolari. Acum, a crescut cu cel putin 50 de procente, ajungand, potrivit celor
de la Capital 300, la 30 de milioane de dolari. Aldea intentioneaza in viitorul apropiat sa investeasca
puternic in lantul de cofetarii Redal Caf� jucand la fel de puternic si pe piata imobiliara. Numele lui
Gheorghe Aldea este asociat si lantului de magazine Alcomsib, pe care il detine, societatii Redal, de
panificatie, de Intercapital si de compania Transilvania.<br />  <br />  <b>Calburean, medieseanul de 27
milioane de dolari</b><br />  Din petrol, constructii si turism, Gheorghe Calburean si-a crescut cu sapte
milioane de dolari averea, fata de anul trecut. In afara de DaFora, in portofoliul lui Calburean au mai
aparut 28 la suta din actiunile Condmag Brasov. Mult mai importanta este, insa, vestea potrivit careia, in
septembrie, actionarii Dafora au aprobat contractarea unui imprumut in valoare de 38 de milioane de
euro, pentru achizitionarea de imobilizari financiare.<br />  In afara lui Carabulea, cei de la Capital sustin
ca pe trend descendent a mai fost situata si averea familiei Bota. In 2995, averea Milenei si a lui Nicolae
Bota era estimata la 26 - 27 de milioane de dolari. Anul acesta, averea lor a fost calculata la 22 - 25 de
milioane de dolari.  "Eu cred ca in judetul Sibiu sunt mai multe nume care ar trebui sa apara in acest top.
Sincer, nu tintesc sa ii depasesc pe altii, iar de concurenta nu ma tem. Ma stimuleaza" , a declarat Milena
Bota. Sira SRL, compania familiei Bota a inregistrat o crestere importanta in ultimul an. Afacerile lor
mai cuprind si fabrica Libertatea, un post de televiziune si fabrica Victoria.<br />  <br />  <b>16
milioane, la ciorap</b><br />  <br />  Fratii Calin si Virgil Vircolacu au sarit intr-un an de pragul de 10
milioane de dolari avere. Acum un an, aveau estimativ 8-9 milioane. Anul acesta au sarit la 16. Saltul se
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datoreaza si celor 35 de noi magazine Mondex in tara. Fratii Vircolacu detin si compania de distributie de
textile Eurocar.<br />  Ultimul sibian mentionat de Top 300 este Aurel Albu, partenerul de afaceri al lui
Ilie Carabulea. Anul trecut, Albu avea averea estimata la 11 - 12 milioane de dolari, anul acesta ajungand
la peste 13 milioane. <br />  <br />  <b>Veneticii</b><br />  Cei de la Capital l-au luat in considerare si
pe Corneliu Tanase drept sibian, acum doi ani. Din 2005, il considera de loc din Germania, unde isi
petrece mare parte din timp. De asemenea partener al lui Ilie Carabulea, si lui Tanase afacerile i-au scazut
averea de la 29 de milioane de dolari, in 2005, la 27 - 28, anul acesta.<br />  <br />  Cunoscut in Sibiu,
numele lui Aurel Muntean este legat inevitabil de Imparatul Romanilor. Fostul fotbalist de la Sportul
Studentesc, detine potrivit celor de la Capital 93,22 la suta din societatea de constructii Salmad SRL,
care, la randu-i, detine 80,5 la suta din Imparatul Romanilor. Averea lui Aurel Muntean este estimata la
15 milioane de dolari, la fel ca anul trecut.<br />  <br />  <b>Topul celor mai bogati sibieni</b><br /> 
<br />  1. Ioan Ciolan 55 - 57 milioane (+)<br />  2. Ilie Carabulea 53 milioane (-)<br />  3. Familia
Vonica 34 - 40 milioane (-)<br />  4. Gheorghe Aldea 30 milioane (+)<br />  5. Gheorghe Calburean 27
milioane (+)<br />  6. Familia Bota 22 - 25 milioane (-)<br />  7. Calin si Virgil Vircolacu 16 milioane
(+)<br />  8. Aurel Albu 13 - 14 milioane (+)<br />  <br />  Note: Datele sunt preluate din 300 Cei mai
bogati romani. <br />  In paranteza este trecut daca averea estimata este mai mare sau mai mica decat cea
de anul trecut.<br />  Sumele sunt exprimate in dolari.<br />  <br />  <br />  Laurentiu PARNIC�br /> 
Traian DELEANU
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