
Sibienii din TOP 300
Noua pozitii din noul Top 300 al celor mai bogati oameni din Romania, intocmit de revista Capital, sunt
ocupate de sibieni. Primul este in continuare Ilie Carabulea. Noua editie a Topului, lansata in 15
noiembrie. SIBIANUL va prezinta, in avanpremiera, situatia averilor locale.
  
  Sunt putred de bogati. Invart afaceri de milioane de dolari. Isi pot cumpara tot ceea ce isi doresc: vile si
masini de lux. Sunt cei mai bogati 300 de romani. Printre ei, exista si sibieni. Anul trecut au fost 8, anul
acesta sunt 9. SIBIANUL a reusit sa afle, in avanpremiera, cine sunt cei care ne fac cinste intre bogatasii
Romaniei.
  
  Nou intrat
  
  Nou intrat in TOP 300 este medieseanul Gheorghe Calburean, un om de afaceri de 48 de ani, al carui
nume nu este foarte cunoscut, la nivel national. Ceea ce este cunoscut, insa, este numele grupului sau de
firme, Dafora. Compania exista din 1902, ca sucursala a Societatii nationale de gaz Medias, in anul 1998
devenind o societate cu capital privat. Activitatea initiala a firmei a fost aceea de foraj de petrol si gaze si
toate serviciile conexe acestui domeniu, insa aria in care activeaza Dafora s-a extins si spre ramura
constructiilor, comertului cu materiale de constructii si turismului. In anul 2004, companiile din grupul
Dafora au inregistrat impreuna o cifra de afaceri de peste 40 de milioane de dolari si ofera peste 750 de
locuri de munca. Averea lui Gheorghe Calburean este estimata la 20 de milioane de euro. Sotia acestuia a
aflat de la SIBIANUL ca familia ei ocupa un loc intre cei mai bogati romani. "Vai, ce veste buna mi-ati
dat" , a exclamat Livia Calburean.
  
  Carabulea-Tanase-Albu
  
  Ilie Carabulea, cel mai bogat om din judet, a intrat din nou in top, pentru a patra oara consecutiv. Daca,
anul trecut, averea sa a fost estimata la 45 de milioane de dolari si a ocupat locul 55 in TOP 300, anul
acesta magnatul si-a marit conturile cu aproximativ 10 milioane de dolari. Cu o avere de 55 de milioane
de dolari, este foarte posibil sa urce in ierarhia bogatilor.
  
  Corneliu Tanase, partenerul de afaceri al lui Carabulea, se regaseste si el in TOP 300 de anul acesta.
Anul trecut s-a aflat pe pozitia 101, cu 25 de milioane de dolari. Anul acesta averea ii este estimata la 29
de milioane de dolari. Averea lui Aurel Albu, alt partener de afaceri al magnatului sibian, este estimata
anul acesta la 11-12 milioane de dolari, fata de cea de anul trecut, de 10 milioane de dolari. 
  
  Cei trei sunt asociati inca din 1991, cand au pus bazele Holding-ului Atlassib, fiind asociati si la Banca
Carpatica. 
  
  Ioan Ciolan, un brand
  
  Ioan Ciolan, patronul retelei de magazine AMBIENT, este prezent in TOP 300 pentru a doua oara
consecutiv. Anul trecut s-a aflat pe locul 78, cu o avere estimata la 30 de milioane de dolari. Anul acesta,
Ioan Ciolan face afaceri cu 10 milioane de dolari mai mult, iar business-ul, surprinzator de profitabil, se
pare ca ii rezerva un loc si pentru anul viitor. "Cresterea economica fata de anul trecut este de 40%.
Evident ca intrarea in TOP 300 este o realizare, dar nu este o prioritate. O data intrati acolo, trebuie sa ne
mentinem standardele", a declarat pentru SIBIANUL Ioan Ciolan. In prezent, compania condusa de el are
peste 3.000 de angajati. 
  
  Napolitanele in top
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  Milena si Nicolae Bota au reprezentat marea surpriza a TOP-ului de anul trecut. Au avut o avere
estimata la 25 de milioane de dolari si s-au situat pe locul 92. In decursul anului, au reusit sa mai adauge
un milion de dolari la averea familiei. Sotii Bota sunt coproprietari ai mai multor companii, in care
lucreaza peste 3.500 de angajati. Daca afacerile merg bine in continuare, familia Bota nu se teme de
nimeni. "O data intrat in TOP, cine te mai scoate de acolo?", se intreaba, retoric, Nicolae Bota. 
  
  Ascensiune fulminanta
  
  Averea familiei Vonica a inregistrat cea mai spectaculoasa crestere de anul trecut, cand a fost estimata la
20 de milioane de dolari. Afacerile derulate de-a lungul anului le-au umplut conturile cu inca 15 milioane
de dolari. Ilie Vonica, impreuna cu sotia sa, Daniela, conduce Grupul Polisano, care ocupa, la nivel
national, locul 4-5 in distributia de medicamente.
  
  Calin si Virgil Varcolacu intra si ei, pentru a doua oara consecutiv, in TOP 300. Cei doi frati au ocupat,
anul trecut, locul 62, cu o avere estimata la 7-8 milioane de dolari, anul acesta ridicandu-se la 8-9
milioane de dolari. In 1995, fabrica Mondex a fost privatizata. Atunci, Calin Varcolacu a cumparat 6%
din actiuni, iar apoi a ajuns sa detina 62%. Calin Varcolacu mai detine 50% din actiunile firmei Eurocar. 
  
  Aldea, in stagnare
  
  Averea lui Gheorghe Aldea, patronul supermarketurilor Alcomsib, este in stagnare. Specialistii i-au
evaluat averea la 19-20 de milioane de dolari, situandu-l, anul trecut, pe locul 121 in TOP 300. Anul
acesta este foarte probabil sa ramana pe loc, pentru ca averea sa a stagnat. Gheorghe Aldea mai are in
proprietate fabrica de produse de panificatie, patiserie si cofetarie Redal. 
  
  Sibienii din TOP 300
  
  1. Ilie Carabulea             55 mil. USD
  2. Ioan Ciolan                40 mil. USD 
  3. Familia Vonica            35 mil. USD 
  4. Corneliu Tanase          29 mil. USD 
  5. Milena si Nicolae Bota   26-27 mil. USD 
  6. Gheorghe Aldea           20 mil. USD 
  7. Gheorghe Calburean     20 mil. USD 
  8. Aurel Albu                  11-12 mil. USD 
  9. Calin si Virgil Varcolacu 8-9 mil. USD 
  
  Cum s-au evaluat averile
  
  La evaluarea averilor din Top 300 Capital au fost luate in calcul datele de bilant de pe 2004, dar s-a
tinut cont si de evolutia afacerilor si de tranzactiile din 2005. "A fost folosita metodologia sumara
utilizata de firmele specializate in evaluarea companiilor: aplicarea la cifra de afaceri a unor coeficienti
specifici domeniilor vizate si a unor multiplicatori la profitul net sau brut obtinut de companii. Valoarea
proprietatilor imobiliare a fost stabilita in conformitate cu pretul pietei, cu ajutorul specialistilor. Au fost
contabilizate si datoriile scadente. Datoriile curente sau cele reesalonate nu au fost scazute din valoarea
afacerii. Conform specialistilor, acestea nu pot fi luate in calcul atata timp cat nu au ajuns la scadenta", a
explicat, pentru SIBIANUL, stefan Onica, editor la revista Capital.
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