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PwC România a creat o echipă dedicată companiilor chineze şi l-a recrutat pe Wang 
Di ca lider al acestei echipe

PwC România anunţă crearea unei echipe dedicate serviciilor pentru companiile chineze şi 
investitorilor chinezi şi recrutarea lui Wang Di ca lider al acestei echipe pentru întreaga regiune a 
Europei de Sud-Est.

„Companiile chineze sunt în căutare de oportunităţi de afaceri pretutindeni în lume, inclusiv în 
România şi Europa de Sud-Est. Prin crearea acestei echipe dedicate, facem un nou pas pentru 
consolidarea relaţiilor cu investitorii chinezi, mulţi dintre aceştia fiind deja clienţii noştri. Suntem 
de părere că România poate fi o poartă de intrare a Uniunii Europene pentru investiţiile şi fluxul 
comercial dinspre China şi vrem să valorificăm la maximum relaţia îndelungată de prietenie şi 
parteneriat dintre China şi România, care ar trebui văzută ca un atu pentru ţara noastră. Îi urez bun 
venit lui Di în familia PwC şi îi doresc mult succes în această nouă poziţie”, a declarat Mihaela 
Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică, PwC România.   

Înainte de alăturarea echipei PwC, Wang Di a lucrat pentru o altă mare firmă de servicii 
profesionale, acolo unde a fost responsabil de dezvoltarea relaţiilor cu clienţii chinezi, atât pentru 
investiţii în România şi Europa Centrală şi de Est, cât şi pentru companii din regiune interesate de 
piaţa chineză.  

El a fost responsabil de toate oportunităţile firmei în relaţie cu companiile chinezeşti, cu un accent 
deosebit pe sectorul financiar, infrastructură, sectorul imobiliar, agricultură şi energia regenerabilă 
etc.

„Sunt foarte onorat să mă alătur echipei PwC şi să coordonez toate oportunităţile PwC privitoare la 
investitori chinezi în Europa de Sud-Est. Sunt de părere că atât România, cât şi regiunea Europei de 
Sud-Est, au un potenţial uriaş de a atrage investiţii chineze şi finanţări pentru mari proiecte de 
infrastructură, pe care China le poate oferi. Avem deja câteva astfel de proiecte majore în plan care 
vizează construcţia de aeroporturi, centrale electrice şi autostrăzi, şi sunt foarte optimist că putem 
atrage astfel de investiţii majore şi în România”, a adăugat Wang Di.  



2 of 2

Wang Di este cetăţean chinez şi a studiat în România, la Academia de Studii Economice, acolo unde 
şi-a obţinut diplomele de licenţă şi de master, cu specializarea în Relaţii Economice Internaţionale 
şi Administrarea Afacerilor. Este vorbitor nativ de chineză mandarină şi este fluent atât în limba 
română, cât şi în engleză.  

Despre PwC

Scopul PwC este de a construi încredere în sânul societăţii şi de a contribui la rezolvarea unor 
probleme importante. Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea 
adăugată de care au nevoie. Suntem o reţea de firme prezentă în 158 de ţări cu mai mult de 236.000 
de specialişti dedicaţi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă 
pentru afaceri. Spuneţi-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră şi descoperiţi mai 
multe informaţii despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.
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