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ursa de Valori
București (BVB),
instituție
fundamentală a

pieței de capital, a fost
redeschisă în anul 1995, iar
pe 20 noiembrie au fost
realizate primele tranzacții,
informează BVB. În ședința de
atunci, s-au realizat 45 de
tranzacții cu un volum total
de 905 acțiuni care au
aparținut unui număr de 
6 companii listate: TMK –
ARTROM (ART), COMELF
(CMF), UAMT (UAM), Carne
Arad (CRN), IAIFO (IAI) și
Sanevit Arad (SAN). Dintre
acestea, primele trei sunt
încă tranzacționate la BVB pe
piața principală. Până la
finalul anului 1995, la BVB au
avut loc, în total, 5 ședințe de
tranzacționare, au fost
efectuate 379 de tranzacții cu
un volum total de 42.761 de
acțiuni, în valoare totală de
250.000 de lei. Până la finalul
anului 1995, la BVB erau
listate 9 companii, cu o
valoare de piață de 25,9
milioane de lei.
În prezent, la BVB sunt
tranzacționate zilnic, în
medie, peste 36,7 milioane
de acțiuni emise de 88 de

companii listate pe segmentul
principal. În acest an, au avut
loc până acum 222 de ședințe
de tranzacționare, în care au
fost realizate aproape
730.000 de tranzacții cu peste
8,15 miliarde de acțiuni, cu o
valoare cumulată de 10,8
miliarde de lei. Valoarea de
piață a celor 88 de companii
listate la BVB pe piața
principală a fost de 165
miliarde lei (echivalentul a
35,5 miliarde euro).
„Această imagine a ultimilor
22 de ani arată nu doar cât
de mult s-a transformat Bursa
de Valori București, ci modul
fundamental în care s-a
schimbat și a evoluat
economia României. Bursa
este oglinda economiei unei
țări și, în această oglindă,
vedem cum bursa are acum
de 10 ori mai multe companii
listate decât în urmă cu 22 de
ani,” a declarat Lucian
Anghel, președintele BVB.
În România, bursa a fost
înființată în 1882. De-a lungul
existenței sale, activitatea
bursei a fost afectată de
evenimentele social-politice
ale vremii (Răscoala
Țărănească din 1907, Războiul
balcanic din 1912-1913),

bursa fiind apoi închisă pe
perioada Primului Război
Mondial. După redeschidere,
bursa a traversat o perioadă
de 7 ani de creșteri
semnificative, după care a
urmat o perioadă de 7 ani de
scădere accelerată.
Activitatea Bursei de Efecte,
Acțiuni și Schimb se întrerupe
în anul 1948, odată cu
instaurarea regimului
comunist în România și cu
începerea naționalizării
economiei.
După aproape 50 de ani,
Bursa de Valori București a
fost reînființată în anul 1995.
În 2010, Bursa de Valori
București s-a listat pe propria
piață reglementată. În 2015,
BVB a lansat piața AeRO
pentru IMM-uri și start-up-uri
aflate în căutare de finanțare.
Din acest an, după aprobarea
fuziunii dintre BVB și Sibiu
Stock Exchange (SIBEX),
România are o singură bursă,
după principiul „o singură
țară, o singură bursă”. 
În prezent, BVB traversează
cea mai bună perioadă din
istorie, cu cinci listări pe
segmentul de acțiuni al pieței
principale derulate în mai
puțin de un an. 

22 de ani 
de la prima tranzacție 
la Bursa de Valori București
de MirCea FiCa, editor Coordonator
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Pe 20 noiembrie 1995, au fost tranzacționate 905 acțiuni emise de 6 companii listate la BVB 
În prezent, la BVB sunt tranzacționate zilnic, în medie, peste 36,7 milioane de acțiuni emise de
88 de companii de pe segmentul principal 
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KPMg a asistat recent Electrica,
liderul pieței de distribuție și
furnizare a energiei electrice din
România, în procesul de
achiziție a participației de 22%
în filialele sale de la Fondul
Proprietatea. Tranzacția
reprezintă cea mai atractivă
oportunitate de investiție pe
care Electrica a avut-o în ultimii
trei ani și vine în sprijinul imple -

mentării strategiei grupului.
KPMg a oferit Electrica
consultanță de M&A și
reglementare pe parcursul
tranzacției. Echipa de Deal
Advisory a KPMg în România
specializată în Energie și
Resurse Naturale, condusă de
bogdan văduva (foto),
Partener, și Mirela Ivanov,
Director, a contribuit la succesul
tranzacției prin expertiza deja
dovedită în acest sector,
precum și în aspecte financiare
și de reglementare. 
Bogdan a comentat: “Suntem
încântați că am oferit asistență
pentru Electrica, unul dintre
clienții noștri strategici, și că,
încă o data, echipa noastră

dedicată și cu experiență vastă
în sectorul energetic local a
contribuit la succesul acestei
tranzacții majore. Considerăm
că pregătirea în cadrul
sectorului energetic,
angajamentul și abordarea
noastră integrată, combinate cu
eforturile excepționale ale
echipei de conducere a Electrica
au servit la obținerea benefi -
ciilor tranzacției, facilitând
totodată transformarea și
creșterea grupului.” 

KPMg continuă să fie liderul pe
piață serviciilor de consultantă
M&A și are o experiență
îndelungată în sectorul
energetic din România.

Asistența acordată Electrica
completează rolul proeminent
al KPMg în fiecare transformare
majoră a sectorului incă din
2009 și continuă să intărească
expertiza departamentelor sale
specializate în piața de M&A și
din domeniul Energie și Resurse
Naturale. Tranzacția Electrica
consolidează poziția KPMg de
lider în consultanță în sectorul
energetic și se adaugă
portofoliului KPMg de tranzacții
majore de succes, alături de
achiziția de către Allianz Capital
Partners a pachetului minoritar
în E.ON Distribuție România sau
Oferta Publică Inițială a Electrica
pe Bursa de Valori București și
Bursa de Valori Londra. 
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KPMG a asistat eleCtriCa ÎN traNZaCția 
de 752 MilioaNe lei Cu FoNdul ProPrietatea

Dentons a lansat vineri, 17 noimebrie
2017, Nextlaw In-House Solutions –
serviciul strategic de consultanță oferit cu
sprijinul a peste 50 de foști șefi de
departamente juridice din companii din
întreaga lume, destinat să ofere
consilierilor juridici din companii, soluții
multidisciplinare integrate.
Consilierii juridici joacă un rol din ce în ce
mai important în companii din întreaga
lume, însă de cele mai multe ori dispun de
resurse limitate pentru a pune bazele
unor operațiuni inovatoare și eficiente.
gestionarea noilor probleme juridice, a
tehnologiilor juridice, a proceselor de
achiziție și a diverselor tipuri de furnizori
de servicii juridice, a devenit mai dificilă ca
niciodată. Există o diferență semnifi ca ti vă
între așteptările clienți lor privind valoarea,
inovația și operativitatea firmelor de
avocatură, și eficacitatea cu care acestea
răspund.
Având ca motor vocea clientului, Nextlaw
In-House Solutions răspunde acestor

provocări strângând laolaltă lideri ai
departamentelor juridice din organizații
internaționale cu experiență vastă, și
experți și profesioniști în tehnologii
juridice și managementul proceselor din
tot spectrul de operațiuni juridice, pentru
a furniza servicii de consultanță, analiză a
pieței și puncte de vedere fundamentate.
Serviciile oferite încep de la furnizarea de
soluții pentru îmbunătățirea
managementului relațiilor cu consilierii
externi și a cheltuielilor cu serviciile
juridice, până la promovarea inovației și
tehnologiilor juridice pentru creșterea
calității operaționale a departamentelor
juridice. Echipa noastră are experiența și
este capabilă să pregătească și să îndrume
noii șefi de departamente juridice sau
consilieri cu privire la aspecte de risc și
conformitate, precum și să asigure sprijin
intern interimar sau permanent, oriunde
și oricând ar fi necesar.
"Dentons se află în fruntea mișcării de
reinventare a profesiei juridice, iar

Nextlaw In-House Solutions este un pas
înainte în strategia amplă de a conduce
transformarea radicală în industrie," a
declarat Elliott Portnoy, CEO global
Dentons.
"Prin lansarea Nextlaw Labs în 2015,

Nextlaw global Referral Network în 2016,
Nextlaw Public Affairs Network în 2017, și
acum Nextlaw In-House Solutions,
Dentons își demonstrează calitatea de
catalizator pentru schimbarea modului în
care livrăm soluții clienților noștri în
legătură cu problemele cu care se
confruntă aceștia. Echipele din cadrul
Nextlaw In-House Solutions se vor afla de
aceeași parte a baricadei cu clienții lor,
ajutându-i cu soluții la probleme reale cu
care se confruntă un consilier juridic," a
spus Joe Andrew, Chairman Dentons.
Dentons este cea mai mare firmă de
avocatură din lume, oferind servicii
valoroase și de calitate clienților de pe
întregul mapamond. Dentons este unul
din liderii desemnați de global Brand
Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client
Service 30 Awards și recunoscut de
importante publicații juridice și de afaceri
pentru serviciile inovatoare furnizate
clienților săi, inclusiv prin fondarea
Nextlaw Labs și Nextlaw global Referral

deNtoNs laNseaZă serViCiul
Nextlaw iN-House solutioNs



Echipa de avocați a Radu și
Asociații SPRL I EY Law a
obținut pentru Mercedes-Benz
Leasing IFN SA o soluție care va
schimba practica ANAF de a
reîncadra contractele de
leasing ca operațiuni de livrare
de bunuri
În urma controlului fiscal
derulat cu privire la Mercedes-
Benz Leasing IFN SA pentru
perioada 2010-2012, ANAF a
reîncadrat „prestarea de
servicii” efectuate în temeiul
contractului de leasing într-o
operațiune de “livrare de
bunuri” cu consecința
exigibilității TVA de la data
punerii bunurilor la dispoziția
utilizatorilor. În opinia autorită -
ților fiscale, nu a fost îndeplini tă
condiția existenței unei
perioade minime de 12 luni
pentru a fi în prezența unei
operațiuni de leasing atâta timp
cât ultima plată a fost efectuată
înainte de expirarea celor 12 luni. 
Pentru a susține un punct de
vedere contrar, Mercedes-Benz
Leasing IFN SA a argumentat că
modul de executare a

prevederilor contractuale nu
poate modifica perioada
contractului de leasing, în
condițiile în care atât legea, cât
și acordul expres al părților
prevedeau faptul că transferul
dreptului de proprietate are loc
după expirarea perioadei
minime de 12 luni.  
Înalta Curte de Casație și
Justiție a apreciat ca fiind
întemeiate argumentele
invocate de Radu și Asociații
SPRL I EY Law și a menținut

hotărârea anterioară a Curții
de Apel București ca fiind
temeinică și legală.
Echipa de avocați direct
implicată în obținerea acestei
soluții a fost compusă din alex
slujitoru, senior manager, și
ana mihai, avocat senior (foto).
Radu și Asociații SPRL I EY Law
este societatea de avocați din
România care face parte din
rețeaua globală EY Law, în
cadrul căreia își desfășoară
activitatea peste 2.000 de

avocați din 80 de țări. În România,
echipa Radu și Asociații SPRL |
EY Law, formată din peste 35
de avocați, oferă atât servicii
de consultanță juridică
(remarcându-se în următoarele
arii de practică: drept societar,
drept comercial, fuziuni și
achiziții, finanțări, drept
imobiliar și dreptul muncii), cât
și asistență și reprezentare în
fața autorităților și instanțelor
judecătorești românești și
internaționale (cu o puternica
practică de controverse și litigii
fiscale). Experiența Radu și
Asociații SPRL I EY Law a fost
recunoscută în mod constant
de piață și de publicații de
specialitate precum Legal 500,
PLC Which Lawyer sau
Chambers & Partners. În 2017
Publicația “International Tax
Review” a selectat Radu și
Asociații SPRL | EY Law printre
cele 5 firme nominalizate
pentru premiul “Cea mai bună
firmă de litigii fiscale din
Europa”, alături de Baker
Mckenzie, Freshfield Bruckhaus
Deringer și gotshal & Manges.

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

PwC roMâNia 
a Creat o eCHiPă dediCată CoMPaNiilor CHiNeZe 
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o Nouă Hotărâre de reFeriNță a ÎNaltei Curți de Casație
și Justiție ÎN Ceea Ce PriVește soCietățile de leasiNG 
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RTPR Allen & Overy a oferit
consultanţă Wood & Company
Financial Services și Raiffeisen
Bank în calitate de joint
bookrunners cu privire la IPO-
ul Sphera Franchise group și
admiterea la tranzacționare pe
Bursa de Valori București.
Echipa de avocați RTPR Allen &
Overy a fost condusă de
Loredana Chitu (Boeru)
(Counsel), coordonată de
Costin Tărăcilă (Managing
Partner) și i-a inclus de
asemenea pe Vlad Druța,
Mihnea Radu și Marina
giurgică.
Bogdan Câmpianu, Managing
Director al Wood, a menționat
despre proiect: „Ne face
plăcere să lucrăm cu RTPR
Allen & Overy, pentru că oferă
tipul de expertiză, devotament,
orientare spre business și mix
de resurse locale și
internaționale de care avem
nevoie în tranzacțiile de piețe
de capital. Ne dorim mereu
avocați cu o atitudine
constructivă și focusați pe
realizarea tranzacției, dar care

știu totodată la ce se așteaptă
investitorii sofisticați din IPO-
uri.”
Laurențiu Ciocîrlan, Head of
Investment Banking la
Raiffeisen, a comentat:
„Echipa RTPR A&O este foarte
receptivă, de încredere și
dedicată, ceea ce este
important pentru succesul unui
IPO, oferindu-ne totodată
confortul necesar în diversele
etape ale tranzacției. După ce
am lucrat împreună în ultimele
trei IPO-uri, și anume Electrica,
Medlife și Sphera, pot spune că
RTPR A&O este fără îndoială
una dintre firmele la care vrei
să apelezi pentru tranzacții
sofisticate sau care implică un
calendar ambițios.”
loredana chitu (boeru) (foto)
a declarat: „Listarea cu succes
a Sphera marchează a doua
colaborare excelentă cu Wood
și Raiffeisen în mai puțin de 12
luni. Suntem onorați de faptul
că serviciile noastre juridice
pot contribui la dezvoltarea
pieței de capital din România.”
După ce a fost consultantul

emitentului în IPO-ul Electrica
(cel mai mare IPO de pe Bursa
de Valori București de până
acum) și al băncilor în IPO-ul
Med Life (cel mai mare IPO
privat la acel moment), RTPR
Allen & Overy continuă să își
consolideze poziția de top în
ceea ce privește serviciile de
piețe de capital cu încă o
tranzacție importantă. Practica
noastră este clasată în mod
constant pe primul loc de către
prestigioasele ghiduri juridice
Legal 500 și IFLR1000, iar

avocații noștri sunt recunoscuți
ca lideri de piață în domeniu.
Aceasta vine ca o continuare a
unui an excepțional pentru
practica globală de piețe de
capital a Allen & Overy, care 
și-a menținut poziția în
clasamentele internaționale de
piețe de capital ca și
consultant juridic de top în
tranzacții cu instrumente de
datorie, acțiuni și instrumente
legate de acțiuni, pentru al
patrulea an la rând, acordând
consultanță emitenților și
managerilor în anul 2016 în
926 de tranzacții cu o valoare
totală de 657,9 miliarde USD.
Domeniile principale de
activitate ale RTPR Allen &
Overy cuprind finanţări, fuziuni
şi achiziţii, pieţe de capital,
insolvenţă şi restructurări,
concurenţă, dreptul muncii,
dreptul proprietăţii
intelectuale, litigii şi arbitraj,
consultanţă pentru sectoarele
de afaceri, inclusiv energie,
telecomunicaţii, finanţare, real
estate şi industria
farmaceutică.

rtPr alleN & oVerY 
alături de siNdiCatul de BăNCi la oFerta PuBliCă 
a sPHera FraNCHise GrouP

pagini realizate de sorina viziru

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 (foto).

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. 
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am foarte 
mare 
încredere
în Justiție

interviu cu
luCia CHereCHeș, 
Managing Partner, 
Cherecheș & Cherecheș
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cherecheș & cherecheș s-a
impus pe piața avocaturii din
românia ca o societate matură,
echilibrată, de referință, care
furnizează servicii de calitate.
ce reprezintă pentru dumnea -
voas tră profesia pe care o prac -
ticaţi şi care sunt valorile după
care v-aţi ghidat mereu în exer -
citarea acesteia?

Mulțumesc pentru complimente,
sper că sunt meritate. După 30
de ani de avocatură pot spune
că profesia mă definește, mă
reprezintă. Este alături de
sănătate marele dar al vieții,
pentru că o fac cu pasiune, cu
drag. O privesc ca pe o
binecuvântare, cum spune
mama mea.
Mi-a dat ocazia de a exterioriza
calități înnăscute, independentă,
inclusiv materială, încredere în
mine; însa și eu m-am străduit în
permanență să nu îngrop
talanții, (Matei 25:14). Este în
același timp o mare obligație, o
responsabilitate imensă în fața
numeroșilor clienți, care m-au
angajat cu încredere totală sa le
apar interesele.
Valorile care mă ghidează sunt
inevitabil cele în care am
crescut, care se regăsesc de
altfel la toate marile religii, ale
filosofiei grecești și ale dreptului
roman, cum spunea Paul Valery,
vorbind despre „Pe ce este
întemeiată Europa”.
Cred mult în adevăr, dreptate,
perseverență, curaj.
Echilibrul, toleranța, dar nu
înțeleasă ca acceptare a oricăror
fapte, îmi sunt repere.
Cum spunea regretatul Dan
Hăulică despre societatea
românească actuală „Traversăm
ca un blestem, o adevărată
spaimă în raport cu marile
ambiții, valori. Permisivitate,

abandon, sentiment al
zădărniciei se întâlnesc prea
frecvent în zilele noastre. Sub
pretext de luciditate
contemporană, bântuie un fel de
blazare față de încordările care
ar trebui să fie expresia
sufletului colectiv a unor ținte
asumate, lucid și eficace.”

cum este structurată cherecheș
& cherecheș? care au fost
principalele provocări în ultimii
ani?

Societatea Cherecheș&Cherecheș
are doi parteneri, eu și avocatul
Ion-Liviu Cherecheș, care mi-a
fost tot timpul alături. Are o
structură flexibilă, deschisă. 
În funcție de volumul, natura și
complexitatea dosarelor
gestionate, angajăm un număr
mai mare sau mai mic de
colaboratori externi, pe perioade
mai lungi sau mai scurte.

De-a lungul timpului nu m-am
lăsat copleșită de lăcomie, astfel
incat să accept un număr foarte
mare de dosare / clienți, avand
cereri in permanența.
gestionăm doar atât cât pot
controla direct, amănunțit.
În ultimii ani ne-am confruntat
cu dificultăți mari, și mă refer
aici la schimbarea legilor privind
măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire în natură
sau prin echivalent a imobilelor
preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în
România. Aceste acte normative
cu care lucrăm, nu au aproape
deloc sancțiuni, pentru
nerespectarea lor, au lăsat loc
tot timpul la abuzuri din partea
autorităților.
Termenele pentru soluționarea
dosarelor sunt extrem de lungi.
La apariția sa, Legea 165/2013
încălca principii minime de
drept, respectiv neretroactivita -
tea legii sau puterea de lucru

Valorile care mă
ghidează sunt
inevitabil cele în
care am crescut,
care se regăsesc
de altfel la toate
marile religii, ale
filosofiei grecești
și ale dreptului
roman, cum
spunea Paul
Valery, vorbind
despre „Pe ce este
întemeiată
Europa”.
Cred mult în
adevăr, dreptate,
perseverență,
curaj.”
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judecat, fapt care ne-a
determinat să apelăm la
Curtea Constituțională și
spre bucuria noastra aceste
mari greșeli au fost îndreptate. 

ce a stat la baza reușitelor
societății de avocatură pe
care o coordonați? ce rol
au avut și au doamnele
avocat în succesul socie -
tății dumneavoastră?

Reușita se datorează
credinței în valorile mai sus
enunțate, în puterea de a
nu abandona drumul bun
când întâlnești obstacole,
oricât de grele ar fi. Evident

nu aș putea soluționa
singură sau numai cu
partenerul meu, un număr
mare de dosare fără
ajutorul colaboratorilor,
doamnele și domnii avocați,
cărora le mulțumesc și le
sunt recunoscătoare.

cum reușiți să armonizați
expe riența seniorilor cu
dinamismul și entuziasmul
tinerilor avocați?

Am avut și avem în
pemanență o echipă foarte
tânără. Deocamdată se
pune problema ca tinerii să
țină pasul cu seniorii, în

special cu dinamismul și
entuziasmul meu, având o
energie înnăscută mare,
vecină cu agresivitatea. Din
păcate, sunt din ce în ce mai
puțin avocați tineri care
într-adevăr vor să învețe și
care nu fug de la primul
obstacol.
Există totuși și excepții. De
exemplu, avocat Rodica
grigore este una dintre avo -
catele stagiare care a și rămas
colaboratoarea socie tă ții,
care a dat dovadă de pa siu ne,
energie, determinare.

ce strategie aveți pentru
următorii 10 ani?

În următorii 10 ani sper să
finalizăm un număr cât mai
mare din dosarele începute,
făcând tot ce este posibil
din partea societății în acest
scop.

cum vă motivați echipa?
pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în consi -
derare recrutarea de noi
colaboratori?

Încerc să creez o atmosferă
de lucru cât mai plăcută
pentru echipă și să fiu cât
mai explicită - cum spune
prietenul meu, notarul
Dragoș Bărcănescu -, în ceea
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ce solicit. Stimulentele financiare
în funcție de realizări au și ele
rolul lor.  
În alegerea colaboratorilor
interni și externi, când
încredințez anumite dosare, mă
asigur că sunt convinși de
dreptatea și adevărul cauzei pe
care o susținem, că strategia
aleasă în dosar este cea mai
bună, fără a le îngrădi
creativitatea, punctul propriu de
vedere.

cum vă împărțiți între res -
ponsabilitățile de avocat şi cele
de manager?

Din păcate pledez foarte rar,
responsabilitatea de manager al
societății îmi ocupă tot timpul. 

sunteți specializată în re tro -
cedarea proprietăților. cum au
evoluat cerințele clienților și
complexitatea dosarelor la care
ați lucrat, în ultimii ani? 

Datorită perioadei extrem de
lungi a soluționării dosarelor,
clienții nu mai au  răbdare și
încredere în Autoritățile Statului
Român implicate în procesul de
retrocedare, inclusiv în Justiție.
Ei trebuie convinși și facem
eforturi mari pentru aceasta, că
până la urmă o să vină și
rezultatele dorite. În ceea ce
privește dosarele chiar în fază
finală ni se cer acte noi de multe
ori inutile, la care nu te aștepți,
greu de obținut, neprevăzute de
lege.

când estimați că se va încheia
definitiv procesul de retroce -
dare a proprie tă ților, ținând
cont de ritmul de până acum,
de legislația mereu schimbă -

toare (care nu se respectă), de
constrân gerile bugetare și de
resur sele umane ale anrp-ului
și ale primă riilor?

Ținând cont că procesul a
început în 1995 cu legea
112/1995 care acorda
despăgubiri pentru imobilele
vândute de Stat; un plafon
maxim de aproximativ 30.000
dolari și au trecut 22 de ani, iar
numărul dosarelor soluționate
este cam la jumătate, înseamnă
că o să mai treacă încă 25 de ani
până se va finaliza procesul  de
retrocedare. 
Este adevărat că Statul Român a
acordat cele mai mari
despăgubiri dintre statele fost
comuniste, foarte aproape de
valoarea reală a bunurilor, nu un
plafon fix ca celelate țări.
Angajații ANRP-ului și ai
Primăriilor, mulți dintre ei tineri
bine pregătiți, care nu au o
muncă ușoară de făcut și care
nu sunt retribuiți pe măsură,
suportă zilnic tone de injurii pe
nedrept din partea petentilor.
Eu consider că nu ei sunt de
vină, ci legislația și faptul că
statul alocă prea puține resurse
umane si materiale pentru
finalizării dosarelor, amănând la
nesfârșit încheierea acestui
proces. 
Odată cu apariția legii 
165 ne-am așteptat ca acest
proces să se finalizeze, iar
termenul acordat de Consiliul
Europei a fost unul îndestulător
pentru a se încheia, însa este
departe, nu s-a ajuns nici la
jumătate. Sunt îngrozită de
gândul că mii de petenți vor din
nou la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, unde eu am
încercat să ajung cât mai rar,
fiind de părere că trebue să
rezolvăm problemele pe plan
intern.

cum percepeți activitatea ju de -
cătorilor care soluțio nea  ză do -
sare de retroce dă ri / restituiri? 

Succesul societății noastre se
bazează pe soluțiile juste date
de judecători care se confruntă,
ca și noi, cu o lege foarte dificilă
și lacune mari. Am foarte mare
încredere în Justiție, cu bune și
cu rele, mai ales că până în
prezent nu am pierdut niciun
dosar pe fond, ci numai pe
excepții, putând relua ciclul
procesual. Au fost și momente
de grea cumpănă, când la
Curtea Supremă au existat
soluții în care legea
retroactivează și sentințele
irevocabile nu aveau nicio
putere de lucru judecat, însă
apelând la Curtea
Constituțională aceste greșeli au
fost remediate, așa cum am mai
spus. Sper să nu se mai ajungă
din nou la Curtea Europeană.

companiile românești sunt sub
presiunea instituțiilor – anaf,
consiliul concu renței, garda de
mediu, inspecția muncii, etc.
când vor înțelege funcționarii
publici că ei trebuie să sti -
muleze mediul de afaceri, și nu
să-l timoreze?

Pentru o societate mai bună
trebuie să lupte fiecare în
dreptul lui, să mergem și să fim
mai atenți pe cine votăm pentru
că puterea legislativă este
extrem de importantă, iar eu
cred că firmele care sunt
corecte, își plătesc impozitele în
țară, nu prin paradisuri fiscale,
nu se simt atât de presate și
timorate de instituțiile statului
roman.

mircea fica 

În alegerea
colaboratorilor
interni și externi,
când încredințez
anumite dosare,
mă asigur că sunt
convinși de
dreptatea și
adevărul cauzei
pe care o
susținem, că
strategia aleasă în
dosar este cea
mai bună, fără a
le îngrădi
creativitatea,
punctul propriu de
vedere.”

Succesul societății
noastre se
bazează pe
soluțiile juste date
de judecători care
se confruntă, ca și
noi, cu o lege
foarte dificilă și
lacune mari. Am
foarte mare
încredere în
Justiție, cu bune și
cu rele, mai ales
că până în prezent
nu am pierdut
niciun dosar pe
fond, ci numai pe
excepții, putând
relua ciclul
procesual.”
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dificultăți majore 
generate de documentele constatatoare
negative emise de autoritățile
contractante
articol de aliNa BilaN, Partener oNV law

eși la data de 6
iunie 2016
O.U.g. nr.
34/2006 privind

atribuirea contractelor de
achiziție publică, a
contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune
de servicii a fost abrogată
împreună cu Normele sale
de aplicare aprobate prin
H.g. nr. 925/2006, odată
cu adoptarea Legii nr.
98/2016 privind achizițiile
publice, prevederile
legislației vechi încă se mai
aplică anumitor situații
juridice. 
Potrivit art. 236 alin. 4 din
Legea nr. 98/2016,
contractele de achiziție
publică încheiate înainte de
data intrării în vigoare a
legii noi sunt supuse
dispozițiilor legii pe baza
cărora au fost încheiate, în
tot ceea ce priveşte
încheierea, modificarea,
interpretarea, efectele,
executarea şi încetarea
acestora şi, prin urmare,
inclusiv în privința modului
de emitere a documentelor
constatatoare.

PreVederile leGislației
VeCHi ÎNCă se Mai aPliCă
aNuMitor situații JuridiCe

În continuare, autoritățile
contractante sunt obligate
de prevederile art. 97¹ din
H.g. nr. 925/2006 să emită
documente constatatoare
care conţin informaţii
referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale de
către contractant şi, dacă
este cazul, la eventualele
prejudicii.
La data de 25 februarie
2016 a fost introdus prin
H.g. nr. 66/2016 un nou
alineat la acest articol,
respectiv alin. 2¹ din H.g. nr.
925/2006 care prevede
obligația autorităților
contractante de a publica
documentul constatator în
SEAP într-un termen extrem
de scurt: “Autoritatea
contractantă publică în
SEAP, prin utilizarea
aplicației disponibile la
adresa de internet www.e-
licitatie.ro, în cel mult 10
zile de la data expirării
termenelor prevăzute la
alin. (1), documentul
prevăzut la alin. (1), semnat

cu semnătură electronică
extinsă bazată pe un
certificat calificat, precum
şi, dacă este cazul,
informații referitoare la
suspendarea sau anularea
respectivului document.”

ProBleMele MaJore
aPărute ÎN PraCtiCă

Problemele majore apărute
în practică intervin atunci
când există dispute între
contractant și autoritatea
contractantă cu privire la
executarea contractului
și/sau la cauzele de reziliere.
În astfel de cazuri,
autoritatea contractantă
deține poziția subiectivă a
unui adversar și va emite
documentul constatator cu
conținutul (negativ) care
susține poziția sa procesuală
și în care niciodată nu va
admite vreo culpă în
reziliere din cauza sa.
Publicarea documentului
constatator în SEAP înainte
ca contractantul să îl poată
supune cenzurii unei
instanțe de judecată devine
un abuz de drept și încalcă

dreptul la un proces
echitabil prevăzut de art. 6
para. 1 din Convenția
Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO).
Desigur că există art. 97¹
alin. 5 din H.g. nr.
925/2006, potrivit căruia
documentele constatatoare
pot fi contestate în justiție
potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004,
dar acesta nu reprezintă o
respectare a dreptului de
acces la o instanță în sensul
consacrat de art. 6 CEDO.
Dreptul de acces la o
instanță presupune un
control jurisdicțional efectiv
asupra actului administrativ,
finalizat cu pronunțarea
unei hotărâri motivate în
fapt și în drept de o instanță
independentă și imparțială,
într-un termen rezonabil,
însă în termenul de 10 zile
pentru publicarea actului în
SEAP prevăzut de alin. 21 al
art. 971 din H.g. nr. 925/2006,
este imposibilă obținerea
unei hotărâri a instanței.
Operatorul economic este
vătămat prin simpla
publicare a documentului
constatator în SEAP,

d
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deoarece poate fi respins de
la o procedură de achiziție
publică fără ca actul
administrativ să fi fost în
prealabil supus controlului
jurisdicțional, care să se
finalizeze cu pronunțarea
unei hotărâri judecătorești
definitive.
Conform noii legislații în
materia achizițiilor publice
această problemă a fost
eliminată întrucât prin
Normele metodologice la
Legea nr. 98/2016 se
prevede un termen
rezonabil de publicare al
documentului constatator în
SEAP – “după expirarea ter -
me nelor de contestare pre -
vă zut de Legea nr. 554/2004”.
Ținând cont de faptul că
documentul constatator
este calificat de lege ca act
administrativ, acesta se
bucură de o prezumție de
legalitate până la
desființarea sa de către
instanță, aspect invocat
foarte des de către comisiile
de evaluare atunci când
descalifică operatori econo -
mici care au documente
constatatoare negative.
Excluderea din cadrul altor
proceduri de atribuire pe
baza documentului
constatator negativ nu se
realizează automat, nici
conform O.U.g. nr. 34/2006
(atunci când licitația a fost
lansată sub imperiul acestei
legi) nici conform Legii nr.
98/2016.
Art. 97¹ alin. 2² din H.g. nr.
925/2006 prevede obligația
comisiei de evaluare de a
analiza dacă documentul
constatator îndeplinește
condițiile cumulative
prevăzute de art. 181 lit. c¹
din O.U.g. nr. 34/2006,

respectiv dacă: (i) în ultimii
2 ani, (ii) nu şi-a îndeplinit
sau şi-a îndeplinit în mod
defectuos obligaţiile
contractuale, (iii) din motive
imputabile ofertantului în
cauză, (iv) fapt care a
produs sau este de natură
să producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia.
Art. 166 alin. 8 din H.g. nr.
395/2016 prevede de
asemenea obligația comisiei
de evaluare de a analiza
dacă acesta reflectă
îndeplinirea condiţiilor
cumulative prevăzute la art.
167 alin. 1 lit. g) din legea
98/2016, atunci când ia
decizia de respingere a unui
candidat/ofertant, pe baza
unui asemenea document
constatator, respectiv dacă:
(i) operatorul economic şi-a
încălcat în mod grav sau
repetat obligațiile principale
ce-i reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice,
al unui contract de achiziții
sectoriale sau al unui
contract de concesiune
încheiate anterior, (ii) aceste
încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului
contract, plata de daune-
interese sau alte sancţiuni
comparabile;”.
În practică, din păcate,
puține autorități aleg să dea
crezare operatorilor
economici, chiar dacă
aceștia dovedesc că au litigii
pe rol referitoare la
legalitatea documentului
constatator, tocmai în
virtutea prezumției de
legalitate de care se bucură
documentul constatator.
Dincolo de condițiile
specifice de formă,
documentul constatator nu
face decât să reia aspectele

invocate de către autorită țile
contractante privind pretinsa
neîndeplinire a obligațiilor
contractuale. El se poate
ataca de sine stătător ca
orice act administrativ atât
pe condiții de formă, cât și
pentru motive legate de
conținutul acestuia.
Întrucât rareori poate fi
invocată doar nerespectarea
unor condiții de formă
împotriva unui document
constatator negativ, litigiul
împotriva documentului
constatator coincide cu
litigiul împotriva motivelor
de reziliere a contractului de
achiziție publică și atunci
anularea acestuia se cere pe
baza unui capăt de cerere
subsecvent.
Litigiile privind rezilierea și
neîndeplinirea obligațiilor
contractuale din contracte
administrative se judecă în
contencios administrativ în
două faze procesuale: fond
și recurs. Dacă pentru
soluționarea respectivelor
litigii este necesară și
administrarea de probatorii
ample, cum ar fi expertize
tehnice, procesul va fi de
durată, timp în care
documentul constatator
produce efecte.
Împotriva documentului
constatator negativ se poate
formula cerere de
suspendare a efectelor sale
până la soluționarea
fondului litigiului, respectiv
până judecătorul va stabili
legalitatea sau nelegalitatea
conținutului documentului
constatator. Instanțele sunt
destul de reticente în a
admite cererile de
suspendare ale unor astfel
de documente, dispunând
suspendarea doar dacă

operatorul economic
reușește să facă dovada a
două condiții cumulative: (i)
o nelegalitate vădită a
documentului constatator
care poate fi observată fără
analiza fondului litigiului
(lucru imposibil dacă
conținutul nelegal poate fi
dovedit doar pe bază de
expertiză) și (ii) dovada unui
prejudiciu iminent, o
pagubă în patrimoniul său.
În condițiile în care nu se
obține suspendarea
efectelor documentului
constatator în instanța de
judecată, operatorilor
economici nu le rămâne
decât să furnizeze dovezi
care să arate că măsurile
luate sunt suficiente pentru
demonstrarea credibilității
lor. Operatorul economic va
trebui să argumenteze pe
baza răspunsurilor la
solicitările de clarificări că
documentul constatator nu
îndeplinește condițiile
cumulative prevăzute de
art. 181 lit. c¹ din O.U.g. nr.
34/2006 sau de art. 167 din
legea nr. 98/2016 sau va
ataca excluderea sa prin
intermediul procedurii
notificării prealabile și/sau a
contestației la CNSC.
Ceea ce face lucrurile și mai
complicate, mărind consi de -
rabil miza pentru eliminarea
efectelor documentului
constatator negativ, este
împrejurarea că dacă sub
imperiul O.U.g. nr. 34/2006
comisiile de evaluare verifi -
cau numai 2 ani anteriori
depunerii ofertelor,
respectiv dacă data
documentului constatator
era situată în acest interval,
sub imperiul noii legi nu mai
există un astfel de termen.
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Protecția juridică a aplicațiilor 
de telefonie mobilă 
din perspectiva drepturilor 
de proprietate intelectuală
articol de iriNa alBușel, Managing Partner, albușel law office

n prezent,
utilizarea
aplicațiilor
reprezintă mai

mult de 90% din timpul
petrecut de utilizator în
mediul on-line disponibil
prin telefoanele de tip
smartphones. Dezvoltarea
și utilizarea acestora a
devenit o necesitate în
toate industriile de
activitate, fie ca o
modalitate mai eficientă de
promovare și dezvoltare a
unui business existent, fie
ca generator de business
distinct, de exemplu ca
platformă de intermediere
de servicii.

ideNtiFiCarea
eleMeNtelor aPliCației
susCePtiBile de ProteCție
JuridiCă diN PersPeCtiVa
drePturilor de
ProPrietate iNteleCtuală

Etapa 1 - Elaborarea
conceptului

Înca din etapa conceperii
obiectului și funcționalității
viitoarei aplicații, este

necesar să avem în vedere
următoarele aspecte:
Cum putem proteja
ideea/conceptul? Ideea în
sine nu este protejabilă,
fiind exclusă în mod explicit
de la protecția juridică, atât
prin Legea privind dreptul
de autor și drepturile
conexe nr. 8/1996, cât și
prin alte acte normative.
Prin urmare, garanția
protecției față de terți în
ceea ce privește originea
conceptului o putem obține
prin modalități alternative,
cum ar fi: încheierea de
acorduri de confidențialitate
cu partenerii comerciali cu
care dorim dezvoltarea
și/sau exploatarea aplicației;
utilizarea unor servicii
distincte ale autorităților
publice, cum ar fi serviciul
pus la dispoziție de către
OSIM – Plicul cu idei, prin
intermediul căruia putem
depune la înregistrare
descrierea conceptului, pe
baze de confidențialitate și
având garanția unei probe în
privința paternității ideii și a
datei de creare a operei.
Cum promovăm eficient și cu
riscuri cât mai reduse din

punct de vedere juridic
aplicația? Elemente precum
denumirea, logo-ul, culorile
pot fi înregistrate ca marcă,
dacă sunt îndeplinite
condițiile legale privind
originalitatea și
disponibilitatea. Să nu uităm
că în materia mărcilor se
aplică principiul „primul
venit, primul servit”, prin
urmare divulgarea brand-
ului înainte de depunerea
unei cereri de înregistrare ca
marcă la OSIM sau, în cazul
mărcilor europene sau
internaționale, la EUIPO,
respectiv WIPO, prezintă un
risc semnificativ, mai precis
acela ca un terț să solicite la
înregistrare o marcă identică
sau similară cu brandul avut
în vedere pentru aplicație,
situație în care terțul ar
indisponibiliza denumirea
respectivă. De asemenea,
pagina web, care în
majoritatea cazurilor este
creată în asociere cu
dezvoltarea unei aplicații,
necesită un nume de
domeniu înregistrat în
prealabil, pe care îl
recomandăm similar sau
identic cu elementul verbal

al mărcii sub care va fi
promovată aplicația. Nici
numele comercial, în cazul
înființării unui SPV pentru
exploatarea comercială a
aplicației, nu trebuie
neglijat. Prin urmare, pentru
asigurarea unei coerențe a
protecției juridice a tuturor
acestor elemente,
recomandăm verificarea
disponibilității brand-ului,
numelui comercial și
numelui de domeniu și
depunerea la înregistrare
sau rezervare a acestora
înainte de efectuarea
oricăror acțiuni de
promovare. 

Etapa 2 - Dezvoltarea
programului pentru
calculator care stă la baza
aplicației 

Spre deosebire de
elementele aplicației mai
sus prezentate și a căror
protecție juridică o putem
obține prin înregistrarea la
autoritățile competente,
componenta principală din
punct de vedere tehnic,
respectiv software-ul
aplicației, se bucură de o

î
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protecția juridică prin
drepturi de autor direct prin
temeiul legii, fără necesita tea
parcurgerii unei formalități
de depunere la înregistrare. 
Cui revin însă drepturile de
autor asupra programului
pentru calculator? Este
necesar să distingem între
modalitățile de creare a
acestuia, respectiv între
contractarea serviciilor unui
terț sau dezvoltarea
programului cu ajutorul
propriilor angajați.
Contract de comandă – la ce
trebuie să fim atenți din
punct de vedere al
transferului dreptului de
autor de la dezvoltator la
beneficiar?
Conform art. 46 din Legea
8/1996, în cazul contractului
de comandă pentru opere
viitoare, în lipsa unei clauze
contrare, drepturile patrimo -
niale aparțin autorului. Prin
urmare, pentru a se naște
un drept de autor în
patrimoniul beneficiarului
comenzii, este necesară o
clauză contractuală expresă
în acest sens.
Având în vedere însă: (i)
necesitatea includerii în
contractul de comandă atât
a termenului de predare, cât
și a termenului de acceptare
a operei, (ii) dreptul

beneficiarului lucrării de a
denunța contractul dacă
opera nu îndeplinește
condițiile stabilite, precum și
(iii) prevederile Legii 8/1996
care impun reguli restrictive
referitoare la transferul
(cesiunea) drepturilor de
autor asupra unei opere,
recomandăm ca, ulterior
creării operei (în cazul
discutat, a programului
pentru calculator),
contractul de comandă să
fie suplimentat cu o anexă
sau contract distinct care să
conțină o clauză de cesiune
explicită a operei create, cu
precizarea tuturor detaliilor
acesteia. 
Contract de muncă –
necesitatea verificării
clauzelor specifice privind
drepturile de proprietate
intelectuală
Pentru operele create în
îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu precizate în
contractul individual de
muncă, drepturile
patrimoniale aparțin
autorului operei create,
daca nu există o prevedere
contractuală contrară.
Prin excepție de la regula de
mai sus, în cazul programe lor
pentru calculator, potrivit
art. 74 din Legea 8/1996,
drepturile patrimoniale de

autor asupra programelor
pentru calculator, create de
unul sau de mai mulți
angajați în exercitarea
atribuțiilor de serviciu ori
după instrucțiunile celui
care angajează, aparțin
acestuia din urmă. Prin
urmare, drepturile asupra
programelor de calculator
create în exercitarea
atribuțiilor de serviciu de
către angajat revin
angajatorului, fară a mai fi
neapărat necesară o
prevedere contractuală în
acest sens. Pentru evitarea
însă a oricăror riscuri,
recomandăm verificarea
temeinică a prevederilor din
fișa postului, precum și
documentarea în scris a
instrucțiunilor de serviciu în
baza cărora salariatul va
îndeplini sarcinile trasate de
către angajator pentru crea rea
programului de calculator.

exPloatarea CoMerCială 
a aPliCației

Obligația de înregistrare a
programului de calculator 

În temeiul art. 17 din
Ordonanţa nr. 25/2006
privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului

Român pentru Drepturile de
Autor, producătorii,
distribuitorii, importatorii de
programe de calculator au
obligația înscrierii atât a
programelor pentru
calculator, cât și a
drepturilor deținute asupra
acestora (proprietate, drept
de utilizare etc.) în Registrul
național al programelor
pentru calculator,
administrat de ORDA.
Nerespectarea acestei
obligații înainte de
comercializarea, sub orice
formă, a programelor, se
sancționează cu amendă de
la 2.000 lei la 10.000 lei.

Termenii și condițiile privind
utilizarea aplicației 

În raport cu utilizatorii
aplicației, termenii și
condițiile, precum și politica
de confidențialitate
reprezintă contractul care se
formează între părți și ar
trebui să reglementeze în
detaliu aspecte precum:
consimțământul de utilizare,
drepturile de proprietate
intelectuală și
confidențialitatea,
modalitatea și
consimțământul explicit de
prelucrare a datelor cu
caracter personal în limita și
exclusiv pentru scopul
utilizării aplicației, situațiile
de limitare a răspunderii
prestatorului, precum și
orice alte aspecte specifice
serviciului oferit prin
intermediul aplicației în
funcție de obiectul acesteia
și de eventuala implicare a
unor terți în furnizarea de
servicii conexe prin
intermediul aceleiași
aplicații.
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cum a decurs anul 2017
pentru societatea budușan
& asociații? ce obiective
aveți în anul următor?

Anul 2017 a fost  - și este
încă – un an bun pentru noi,
un an în care am avut
rezultate bune  atât  în ceea
ce privește soluțiile obținute
în instanță cât și financiare,
în care ne-am consolidat
parteneriatele vechi și am
încheiat unele noi. Cu alte
cuvinte, un an în care am
avut satisfacția să continuăm
colaborări de 10-15 ani cu
clienții noștri permanenți  și
să inițiem colaborări – atât
pe partea de consultanță cât
și de litigii – cu alte societăți
importante - în special din
zona Transilvaniei.

care sunt departamentele
care generează cele mai mari
venituri? ce arii de prac   tică
intenționați să dez  voltați
în perioada urmă  toa re?

Cele mai mari venituri sunt
generate în cadrul Budușan și
Asociații din litigii, în special

cele implicând societăți
comerciale – dosare de
recuperări prejudicii, daune,
debite, reprezentarea
creditorilor în insolvență sau
în contradictoriu cu fiscul, dar
și concurență neloială sau
apărarea dreptului la imagine. 
Însă și departamentul nostru
de dreptul familiei este în
ascensiune – mai ales în ceea
ce privește cazurile extrem
de numeroase de autoritate
părintească, și nu în ultimul
rând voi menționa și
rezultatele notabile ale
echipei noastre de drept
penal – în special pe partea
de penal economic.
Consultanța este la rândul ei
extrem de importantă pentru
clienții noștri - care se
orientează mult spre
prevenție și negociere. În
domeniul consultanței în
prezent dezvoltăm intens
departamentul de protecția
datelor cu caracter personal
– având în vedere
schimbările importante în
legislația europeană  care
sunt incidente în cazul
majorității clienților noștri și
se vor aplica și la noi
începând din 2018.

prin ce se caracterizează
stilul dumneavoastră de
leadership? cât de dificil a
fost să formaţi o echipă de
avocaţi redutabilă?

Nu cred că am aderat la un
anumit stil de leadership
consacrat, astfel încât să îl
pot defini într-un cuvânt.
Față de majoritatea actualilor
colegi din societate am avut
ascendentul  - și totodată
avantajul că au fost stagiarii
noștri, ai mei și ai societății.
Asociatele mele au fost
stagiarele mele acum 12 ani,
de aici încolo anual cel puțin
câte unul doi sau chiar trei
foști stagiari au rămas în
echipă. Deși nu a fost ușor să
pregătim câțiva zeci de tineri
stagiari în ultimii 12 ani,
rezultatele au dovedit că a
meritat cu prisosință.
Avocații  care rezonează  cu
principiile noastre și cu
modul nostru de lucru sunt
cei cu care mergem înainte,
ne dezvoltăm profesional
împreună și chiar am legat
prietenii frumoase în cadrul
echipei noastre. 
Îmi place să cred – și spun eu

cu motiv – că lucrăm într-un
parteneriat cu majoritatea
colegilor – chiar și cu
stagiarii; rolul meu de lider se
manifestă prin grija față de
respectarea principiilor și
valorilor comune, la care toți
am aderat - grijă care se
reflectă chiar și în strategia
câte unei cauze - pe care o
stabilim împreună.

care sunt avantajele celor
care apelează la serviciile
societății dumneavoastră?
cu ce experți (notari, prac -
tieni în insolvență, execu tor
judecătorești, traducători,
evaluatori autorizați, con -
sul tanți fiscali etc.) colabo -
rați?

Avantajele mai ales pentru
clienții cu cauze mai dificile
sunt evidente  - putem forma
echipe de 2, 3 sau chiar 5
avocați pentru câte un client
care lucrează împreună pe
dosare vaste. Stagiarii și
internii noștri ne asigură
munca extrem de importantă
de cercetare  a spețelor
similare - obținerea jurispru -
denței – care de multe ori

În Cluj-Napoca există
avocați buni și foarte buni
în toate domeniile
interviu cu luiZa BudușaN, Managing Partner, Budușan & asociații
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este decisivă în balanța câte
unei cauze delicate.
Colaborări strânse avem – nu
se poate fără, consolidate în
20 de ani cu majoritatea
ramurilor de drept, mai ales
cu notarii  – cu care
„colaborarea „ s-au format
pe parcursul întregii mele
vieți – mama și sora mea
fiind notarii care ne susțin de
câte ori clienții noștri au
situații juridice ce implică
asistență notarială.

cum vă motivați și stimu -
lați echipa de avocați? 

Motivația o are fiecare
avocat în parte;  mai ales în
primii ani este aceea de a se
depăși pe el însuși, de a fi a
doua zi mai bun profesional
decât în ziua anterioară. Este
esențial   pentru a fi un
profesionist valoros să ai
această ambiție și să ți-o
menții permanent trează.
Echipa mea știe că doar
cunoștințele temeinice îți
dau încrederea și siguranța în
tine care convinge clientul
să-și încredințeze cauza în
mâinile tale, iar ulterior,
aceste cunostințe aduc
succesul care face clientul să
rămână. Și astfel vin și
rezultatele financiare, iar
când vin după o muncă
susținută într-o profesie care
te pasionează,  mulțumirea
este cu atât mai mare.
Am creat astfel posibilitatea
ca fiecare să se
perfecționeze, să se susțină,
să colaboreze și dacă există
pasiune pentru profesie,
succesul financiar – la care se
gândesc majoritatea când
rostesc cuvântul avocat - nu
va întârzia să apară.

care este numărul optim
de avocați la care doriți să
ajungeți, având în vedere
nevoile pieței și experiența
de până acum?

În prezent suntem la numărul
optim de avocați - 22 de
avocați conlucrând în cadrul
unei singure societăți în Cluj-
Napoca ne plasează ca fiind
una din cele mai mari ca și
număr din Transilvania. Dar
nu numărul de avocati
contează neaparat, ci
posibilitatea de a acoperi
complet orice cerință pentru
clienții noștri, și nu odată am
recrutat având în vedere ne -
voile de consultanță crescute
ale unui anumit client. 

facultatea de drept a uni -
ver sității babeș-bolyai este
foarte apreciată, aju tând
societățile de avoca tură
din cluj-napoca și din toată
țara. cum apreciați nivelul de
pregătire și entu ziasmul ti -
nerilor stagiari / absolvenți?

Nivelul de pregătire este
foarte ridicat, este adevărat,
la nivelul cunoașterii dreptu -
lui din punct de vedere
teoretic. Entuziasmul tinerilor
absolvenți/avocați îl văd, fără
a generaliza, ca fiind în
scădere raportat la numărul
de absolvenți care aleg cu
inima deschisă profesia de
avocat. Până de curând,
acum 3 – 4 ani, mulți dădeau
examen doar la barou știind
exact că asta își doresc – și
aceste persoane performea -
ză cu adevărat, unii și la noi
în societate. Când deja nu
mai ești sigur și intri în barou
pentru că nu ai reușit la INM

de exemplu, așa vei și pro -
fesa, probabil satisfăcător,
dar în niciun caz nu vei
străluci în profesia noastră. 

pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în consi -
derare recrutarea de noi
colaboratori?

Față de ceea ce am arătat
anterior, evident, în primul
rând pe dorința de a practica
această profesie. Examenul
de intrare în barou este
foarte dificil acum -  un
rezultat de admitere indicand
cunoștințe teoretice
temeinice. Dacă există
entuziasmul construit în ani
întregi de vise la această
profesie – fie că sunt vise
inspirate de cărți, filme,
părinți/rude în domeniu sau
inspirate chiar din experiențe
de viață, restul vine de la
sine. Cu multă muncă desigur
-  dar când faci ceea ce îți
place munca nu este atât de
grea, mai ales dacă o faci
într-un mediu care îți facili -
tea ză dezvoltarea – cum ne
place să credem că suntem noi.

ce-i sfatuiți pe tinerii care
doresc să se îndrepte către
avocatură? ce greșeli ar
trebui să evite?

Îi sfătuiesc să nu aleagă
avocatura ca și opțiune de
rezervă. Dacă o fac așa, o fac
degeaba. Vor fi medii sau
mediocri, permanent cu
gândul la ceea ce își doreau
de fapt, unii continuând să își
dorească altceva. Iar dacă nu
reușesc să-și îndeplinească
adevăratul vis, vor fi
nemulțumiți în profesie, care

se va reflecta  - cel mai pro -
babil  - și în viața personală. 

cum percepeți competiția
existentă în piața avo -
caturii din cluj-napoca?

Este o competiție motivantă.
În Cluj-Napoca există avocați
buni și foarte buni în toate
domeniile, așa încât în
prezent poți să ai un model -
atât în ceea ce privește o
pledoarie frumoasă , modul
de lucru, atitudinea față de
client sau în instanță și chiar
și un model de carieră spre
care tindem cu toții. Eu
personal  continui să am
modele – care sunt atât unii
din  avocații care erau deja în
barou când eram stagiară dar
chiar  și colegi mai tineri, la
care apreciez modul în care
susțin o cauză sau  în care au
redactat o acțiune de exem plu.
Și când simt o colegială
invidie  îmi dau seama că am
în continuare de învățat, de
perfecționat. 
Dar pe de altă parte suntem
într-adevăr foarte mulți
avocați în Cluj- Napoca,
așadar diferența este făcută
de rezultatele bune care
aduc și  recomandările
clienților și nu numai.

sunteți consilier în baroul
cluj. cum a evoluat această
instituție în ultimii ani?

Consiliul Baroului în care activez
de 11 ani deja s-a modernizat
și s-a deschis extrem de mult,
atât spre avocați cât și spre
celelalte profesii, și nu în ulti mul
rând la nivel internațional.

mircea fica 
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sentința arbitrală 
din perspectiva acțiunii în anulare

articol de dr. aliNa Mioara CoBuZ BaGNaru, Partener Fondator, sCPa Cobuz și asociații 

el mai bun mod
de a verifica
dacă o
procedură de

arbitraj se desfășoară sau
nu corect este de a
supraveghea întreaga
procedură de arbitraj din
perspectiva prevenirii
demarării unei acțiuni în
anulare. 

Cu alte cuvinte soluționarea
unui arbitraj complex nu
implică doar asigurarea unei
bune desfășurări a
procesului, ci și pronunțarea
unei hotărâri arbitrale a
cărui caracter executoriu să
nu fie pus în pericol. 
Potrivit art. 608 alin. 1 din
NCPC, hotărârea arbitrală
poate fi desfiinţată numai
prin acţiune în anulare iar
motivele pentru care poate
fi desfiinţată hotărârea
arbitrală sunt limitativ
prevăzute de lege și 9 la
număr, respectiv:
a) litigiul nu era susceptibil
de soluţionare pe calea
arbitrajului; 
b) tribunalul arbitral a
soluţionat litigiul fără să

existe o convenţie arbitrală
sau în temeiul unei
convenţii nule ori
inoperante; 
c) tribunalul arbitral nu a
fost constituit în
conformitate cu convenţia
arbitrală; 
d) partea a lipsit la termenul
la care au avut loc
dezbaterile şi procedura de
citare nu a fost legal
îndeplinită; 
e) hotărârea a fost
pronunţată după expirarea
termenului arbitrajului
prevăzut la art. 567, deşi cel
puţin una dintre părţi a
declarat că înţelege să
invoce caducitatea, iar
părţile nu au fost de acord
cu continuarea judecăţii,
potrivit art. 568 alin. 1 şi 2;
f) tribunalul arbitral s-a
pronunţat asupra unor
lucruri care nu s-au cerut ori
a dat mai mult decât s-a
cerut; 
g) hotărârea arbitrală nu
cuprinde dispozitivul şi
motivele, nu arată data şi
locul pronunţării ori nu este
semnată de arbitri; 
h) hotărârea arbitrală

încalcă ordinea publică,
bunele moravuri ori
dispoziţii imperative ale
legii; 
i) dacă, după pronunţarea
hotărârii arbitrale, Curtea
Constituţională s-a
pronunţat asupra excepţiei
invocate în acea cauză,
declarând neconstituţională
legea, ordonanţa ori o
dispoziţie dintr-o lege sau
dintr-o ordonanţă care a
făcut obiectul acelei excepţii
ori alte dispoziţii din actul
atacat, care, în mod necesar
şi evident, nu pot fi
disociate de prevederile
menţionate în sesizare.

a) litigiul nu era susceptibil
de soluţionare pe calea
arbitrajului;

Învestirea tribunalului
arbitral este realizată prin
intermediul vointei părţilor
şi, mai ales, în limitele
voinței liber exprimate a
părților, potrivit convenţiei
arbitrale. Conventia
arbitrală poate fi încheiată
sub forma unei clauze
compromisorii sau sub

forma unui compromis.
Pentru excepția I- trebuie să
avem în vedere faptul că, în
conformitate cu dispozițiile
art. 542 alin. (1) din Codul
de proc. civ. nu orice litigii
sunt susceptibile de
soluționare pe calea
arbitrajului. În concret,
litigiile care nu pot fi
soluționate pe calea
arbitrajului sunt, așa cum le
definește codul, cele care
privesc starea civilă,
capacitatea persoanelor,
dezbaterea succesorală,
relațiile de familie precum și
drepturile asupra cărora
persoanele nu pot să
dispună.

Pentru excepția II- la alin.
(3) al aceluiași articol
legiuitorul stipulează că, în
ceea ce privește statul,
autoritățile publice și
persoanele juridice de drept
public care au în obiectul lor
de activitate şi activităţi
economice, pot încheia
convenţii arbitrale doar
dacă legea le permite. Prin
urmare, cu foarte puține
excepții, prin arbitraj pot fi

C
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soluţionate orice tipuri de
litigii decurgând din sau în
legătură cu un contract,
inclusiv litigii referitoare la
încheierea, executarea ori
desfiinţarea unui contract.

Înainte de a conveni ca un
litigiu să fie soluționat de
către o instanță arbitrală se
impune verificarea ca litigiul
respectiv să nu se subsu -
meze categoriei excepțiilor
de la soluționarea pe
această cale.

b) tribunalul arbitral a
soluţionat litigiul fără să
existe o convenţie arbitrală
sau în temeiul unei
convenţii nule ori
inoperante; 

Analiza valabilităţii clauzei
compromisorii este una
dintre primele măsuri
întreprinse de către tribu -
nalul arbitral şi reprezintă o
obligaţie a acestuia.
Principalul caracter juridic al
clauzei compromisorii este
exprimat prin dispoziţiile
art. 550 alin. 2 din NCPC1.
De exemplu, intr-o speta
dedusa judecatii reclamanta
a apreciat clauza
compromisorie din Contract
ca fiind autonomă în raport
cu Contractul, ea fiind
valabilă şi producand efecte,
in timp ce din perspectiva
paratului contractul a fost
apreciat ca inoperant,
intrucat  expirase prin
ajungere la termen.
Raportandu-ne la
prevederile articolului 550

alin 2 din NCPC,  motivul
paratului nu poate sa
prevaleze, prin urmare nu a
fost retinut ca ratiune
pentru actiunea in anulare,
intrucat ar genera concluzia
că numai pe durata
Contractului părţile ar avea
acces la instanţa arbitrală în
temeiul clauzei
compromisorii.

c) tribunalul arbitral nu a
fost constituit în
conformitate cu convenţia
arbitrală;

Orice excepţie privind
existenţa şi validitatea
convenţiei arbitrale,
constituirea tribunalului
arbitral, limitele însărcinării
arbitrilor este necesar a fi
ridicată, sub sancţiunea
decăderii, cel mai târziu la
primul termen de înfăţişare
în faţa tribunalului arbitral.  
Cu alte cuvinte, partea
interesată nu se va putea
prevala, pentru a obţine
anularea sentinţei arbitrale
(de greşita constituire a
tribunalului arbitral), dacă
nu şi-a conservat acest
drept prin invocarea
excepţiei încă din
procedura arbitrală. 

d) partea a lipsit la
termenul la care au avut loc
dezbaterile şi procedura de
citare nu a fost legal
îndeplinită;  

Spre exemplu, daca una
dintre parti a fost citata la o
anumita adresa de domiciliu

insa, ulterior, adresa de
domiciliu/resedinta/loc de
munca devine necunoscut,
imposibilitatea de citare a
respectivei parti si, implicit,
absenta acesteia poate
constitui motiv de anulare a
sentintei arbitrale.
Neconformitatea procedurii
citarii are in vedere toate
situatiile, de la omisiunea
citarii pana la neindeplinirea
acesteia in termenul
stipulat.

e) hotărârea a fost
pronunţată după expirarea
termenului arbitrajului
prevăzut la art. 567, deşi
cel puţin una dintre părţi a
declarat că înţelege să
invoce caducitatea, iar
părţile nu au fost de acord
cu continuarea judecăţii,
potrivit art. 568 alin. 1 şi 2;

Termenul in care tribunalul
arbitral trebuie sa pronunte
o hotarare arbitrala este de
6 luni2. Desi partile au
libertatea de a stabili un alt
termen, in cazul in care au
omis sa stabileasca un astfel
de termen sau n-au inteles
sa prelungeasca termenul
de 6 luni, partea care a
invocat caducitatea in
timpul procedurii arbitrale
are un real motiv de
anulare. 

dacă, după pronunţarea
hotărârii arbitrale, curtea
constituţională s-a
pronunţat asupra excepţiei
invocate în acea cauză,
declarând neconstituţională

legea, ordonanţa ori o
dispoziţie dintr-o lege sau
dintr-o ordonanţă care a
făcut obiectul acelei
excepţii ori alte dispoziţii
din actul atacat, care, în
mod necesar şi evident, nu
pot fi disociate de
prevederile menţionate în
sesizare.

Este situația care permite
un control retroactiv asupra
hotărârii arbitrale. În fapt,
nici numele arbitrilor, nici
procedura desemnării
acestora nu fuseseră
determinate înainte de
sesizarea curții de arbitraj,
în timp ce Codul de
procedură civilă le impunea
în scopul recunoașterii
competenței unui tribunal
arbitral.

Putem concluziona faptul
că, obiectivele acțiunii în
anulare în calitatea sa de
control judecătoresc asupra
hotărârii arbitrale sunt în
număr de două: verificarea
conformității hotărârii
arbitrale cu convenția
arbitrală și verificarea
respectării principiilor
fundamentale ale procesului
civil. 
Important este pentru
partea interesată ca
motivele de acțiune în
anulare să fie invocate chiar
în cursul arbitrajului în
conformitate cu art.592 alin
1 din Codul de Procedura
Civilă, altfel pasivitatea
părții interesate se va
sancționa în consecință.

1 Art. 550 alin 2 din NCPC: “Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă”.
Consecinţa acestei autonomii impune soluţia conform căreia, în cazul în care contractul principal va înceta, indiferent de motive, astfel
de situaţii nu vor afecta validitatea clauzei compromisorii”.
2 Art. 567 alin. (1) din Codul de proc. civ.



ați fost secretar general la
elsa, intern la raiffeisen
bank, apoi ați activat în
două societăți importante
de avocatură. la samsung
electronics romania lu crați
din iunie 2011. tehnolo gia,
stilul de lucru și menta -
litățile au evoluat foarte
mult, față de momentul
absolvirii studiilor. care
sunt principalele realizări
ale dumneavoastră și ale
echipei de juriști pe care o
coordonați?

Mi-am dorit mereu să folo se sc
pregătirea mea pluridiscipli -
nară, juridică și economică,
într-un mod util pentru mine
și pentru cei din jur. Sunt
pasionată de tehnologie, iar
compania Samsung mi-a dat
ocazia să particip la dezvol -
tarea și implemetarea unor
tehnologii care îmbunătățesc
standardele de viață a
milioane de oameni. 
Una din realizările mele la
Samsung a fost înființarea
unei echipe de juriști în
cadrul companiei. Anterior,
serviciile juridice erau, în
mod tradițional, percepute
strict ca și costuri de către
corporație, motiv pentru
care existau mereu presiuni
pentru reducerea acestora.
În timp, am reușit o
schimbare de paradigmă,
demonstrând că serviciile

juridice in-house de calitate
aduc valoare adăugată
companiei. Acestea sunt cu
adevarat adaptate la nevoile
companiei. Iar atunci când
mediul de business este unul
extrem de complex și volatil,
îi pot conferi companiei chiar
un avantaj competitiv față de
ceilalți jucători de pe piață.
Mă mândresc cu faptul că
am format, cu sprijinul con -
ducerii Samsung, o echipă
talentată și echilibrată, mo -
de  lată să se plieze pe valorile
unei corporații –gigant mon dial,
și care vine cu răspunsuri
adaptate la provocările
curente. Toate acestea ne-au
adus premii pentru practica
locală de conformitate și
pentru politicile implemen -
tate, și o recunoaștere
specială a echipei de la
Bucuresti printre entitățile
din grupul Samsung.

cum au evoluat cerințele
clienților și complexitatea
dosarelor la care ați lucrat,
în ultimii ani?

Clientul meu este unul singur,
și anume compania pentru
care lucrez. Exigența acesteia
față de echipa juridică internă
a crescut în permanență, pe
fundalul provocărilor apărute
în me diul de business, care
s-au reflectat întotdeauna în
mod direct și asupra depar -

ta men tu lui juridic intern.
Am trăit etapa apariției
marilor insolvențe, am
anticipat creșterea gradului
de educare a consumatorului
și ne-am pregatit din timp să
răspundem cerințelor sale
tot mai rafinate. Am sprijinit
activ, încă din fazele de
elaborare a strategiei și a
proiectelor, dezvoltarea de
noi linii de business. Între
acestea, pot menționa
centrul de servicii partajate
deschis de Samsung în
România anul trecut, care
deservește entități ale
grupului localizate în toata
Europa și faptul că depar ta -
mentul nostru a acordat asis -
tență la tranzactii trans fron -
taliere importante, cum este
recenta vânzare a afacerii de
imprimante către HP.  
Totodată, a trebuit să facem
față reglementărilor tot mai
complexe din domeniile
protecției datelor,
concurenței, proprietății
intelectuale, economiei
digitale, a inteligenței
artificiale și a altor noi arii de
practică, aflate la granița
dintre lege și tehnologie.

piața serviciilor juridice
trece prin transformări ra -
dicale datorate reglemen -
tă rilor tot mai complexe,
riscului crescut în arii
multiple, evoluției econo -

miei digitale și presiunii
continue privind reduce -
rea costurilor. cum vedeți
evoluția activității avocați lor
in-house, în acest context?

Din perspectiva laturii profe -
sionale, nu există diferență
între activitatea avocaților
in-house și cea a avocaților
externi, ambele categorii
trebuind să performeze la un
nivel de competență maxim.
Unii dintre avocații externi,
însă, își pot permite luxul să
se specializeze pe un
domeniu de activitate mai
restrâns. Avocații in-house,
pe de altă parte, trebuie să
răspundă, într-un ritm foarte
alert, oricărei solicitări din
partea companiei, indiferent
la ce domeniu s-ar referi.
Aceasta presupune o per fec -
ționare continuă și o atenție
specială atât la nevoile
curente ale corporației, cât și
la potențialele zone de risc.
Ultimele, mai ales, trebuie
anticipate și, în cazul în care
ajung să se manifeste,
contracarate, cât mai rapid,
în beneficiul companiei.

cum v-ați pregătit pentru
aplicarea regulamentului
general privind protecţia
datelor (general data pro -
tec  tion regulation – gdpr),
care va intra în vigoare în
25 mai 2018?

serviciile juridice in-house de calitate 
aduc valoare adăugată companiei
interviu cu alexaNdra Pădurariu, Head of legal & Compliance department, samsung electronics romania
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gDPR este un subiect fierbinte în
momentul de față pe toate
platformele de comunicare. Dar
principiile și marile reguli din
domeniul protecției datelor
există deja de o bună bucată de
vreme. Automat, și conformarea
cu ele este deja implementată în
compania noastră și asigură o
bază solidă de plecare pentru
adaptarea la exigențele mai mari
impuse de noul Regulament.
În așteptarea intrării în vigoare a
acestuia, de mai mult de un an,
am demarat pregătiri și revizuiri
ale tuturor proceselor și fluxurilor
interne, pentru conformitate cu
cerințele noii legislații.
Importantă este și pregătirea
personală și în acest sens am
participat la mai multe cursuri și
seminarii pentru obținerea
specializării de responsabil cu
protecția datelor (DPO), printre
altele. Nu în ultimul rând, aș aminti
menținerea corespondenței cu
principalii actori din domeniul
protecției datelor, atât la nivel
local cât și internațional și
permanenta raliere la direcțiile
adoptate ca politici de dezvoltare
în spațiul european.

cum apreciați nivelul de con știen -
tizare  / gradul de cunoaștere a
managerilor români în privința
regulilor și standardelor impuse
de legea concurenței?

Consider că, pe ansamblu, există
o preocupare din ce în ce mai mare
pentru cunoașterea legisla ției în
domenii cheie, precum cel al con -
curenței. Mai ales în lumina cifrelor
impresionante ale amenzilor
impuse de Consiliul Concurentei.
Protecția climatului de liberă
concurență este una din valorile
fundamentale ale companiei
noastre, ceea ce face ca respec -
tarea standardelor în materie să

fie extinsă la toate nivelurile
companiei, de la cel de
vânzari/marketing si până la
departamentele de suport.
Pentru mine a fost o provocare
să contribui la dezvoltarea unor
politici și proceduri interne
adaptate specificului local care,
odată implementate, asigură o
cât mai bună protecție a liniilor
de business.

cum se împacă tenacitatea și
stilul extrem de riguros de lucru
al coreenilor, cu birocrația și cu
lipsa de predictibilitate ce ca rac -
terizează sistemul public și me -
diul de afaceri din românia?

Tenacitatea, rigoarea și onoarea
muncii îndeplinite sunt niște
virtuți ale înțelepciunii asiatice.
Am avut extrem de mult de
câștigat, la nivel personal, din
contactul cu ele. În plan
profesional, m-au ajutat să
depășesc obstacole care ar fi
părut de nedovedit dacă aș fi
avut la dispoziție doar uneltele
specific occidentale. Cu toate
acestea, constat adesea și că există

o mulțime de aspecte comune. 
Mai mult decât atât, Samsung este
o companie de origine co re ea nă,
dar are acum o anvergură
globală, și caută să se plieze cât
mai bine pe legislația și pe modul
de lucru existente în fiecare din
țările în care este prezentă.
Fluiditatea cadrului legislativ
românesc ne obligă să fim mai
atenți la frecventele schimbări
intervenite, să ne pregătim mai
mult și să investim mai multe
resurse în adaptarea la mediul de
afaceri existent. Aceasta nu a fost
o problemă, ci mai mult, ne-a
stimulat să fim mereu la curent
cu stadiul tehnicii și să gasim noi
moduri de a ne perfecționa
modul de lucru.

ce sfaturi le oferiţi doamnelor
avocat aflate la început de
carieră? ce calități sunt ne ce -
sare pentru un parcurs profe -
sional consistent?

Le recomand tinerelor avocate
pasionate de tehnologie să nu
privească acest domeniu ca fiind
în mod necesar rezervat
bărbaților, întrucat avem foarte
multe exemple de femei
talentate în acest sens.
De asemenea, pentru a practica,
astăzi, avocatura de succes ar
putea lua în considerare să nu se
limiteze la cunostințele strict ju -
ridice, oricât de bine perfecțio nate
ar fi acestea. Cred că, pe lângă o
cultură vastă, este necesar ca
fiecare dintre noi să își cultive
capacitățile de înțelegere a afa -
cerii pentru care oferă consiliere
juridică, abilitățile de gestiune de
proiect, de prezentare și
comunicare, fiecare dintre
acestea fiind extrem de utile în
orice arie de drept ar profesa.

mircea fica 

Am sprijinit activ,
încă din fazele de
elaborare a
strategiei și a
proiectelor,
dezvoltarea de noi
linii de business.
Între acestea, pot
menționa centrul
de servicii
partajate deschis
de Samsung în
România anul
trecut, care
deservește entități
ale grupului
localizate în toata
Europa și faptul că
departamentul
nostru a acordat
asistență la
tranzactii
transfrontaliere
importante, cum
este recenta
vânzare a afacerii
de imprimante
către HP.” 
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oferim pacienților 
profesionalism, seriozitate, performanță
și empatie
interviu cu dr. draGoș ZaMFiresCu, Medic Primar în Chirugie Plastică, estetică şi Microchirurgie reconstructivă, 

Clinica Zetta și cu aNdreea CoNstaNtiN, director General, Clinica Zetta

În anul 2012 ați fondat
cliniza zetta, care a devenit
un hub chirurgical pentru
chirurgi plasticieni și me -
dici din specialități înrudite
(orl, bmf, ortopedie,
dermatologie, oncologie)
care operează sau dau
consultații folosind facilită -
țile operatorii, spațiile și
personalul medical al cli -
nicii. care au fost princi -

palele provocări în primii
șase ani de activitate?  

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Au fost numeroase
provocări pe parcursul
acestor ani și aș dori să mă
limitez doar la cele mai
importante. Am început
fără a avea experiență
organizatorică, financiară,
fiscală, legală și a trebuit să
învățăm pe parcurs. A

trebuit un efort permanent
de păstrare a unui nivel
ridicat de performanță
medicală și de siguranță
pentru toți pacienții noștri,
prin menținerea și aducerea
de personal de înaltă
valoare profesională și
umană. A fost un proces
extrem de dificil de
schimbare a mentalității –
de trecere de la un medic
dezinteresat de partea

materială, la un
doctorprenor atent la multe
aspectele economice. 
M-am străduit să rezist
presiunilor de tot felul care
amenințau să ni se reducă
componenta empatică. 

AnDREEA ConStAntin
Provocarea noastră
continuă este menținerea
nivelului de excelență în
toate activitățile și acțiunile
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Clinicii, începând de la
relația cu pacienții, până la
cea cu partenerii și
colaboratorii noștri. Asta
presupune să țintim mereu
mai sus, să ne
conștientizăm punctele
forte, dar și pe cele slabe și
să identificăm, mai presus
de toate, acele abilități
care, bine șlefuite, ar putea
să ne aducă satisfacția pe
care o căutăm permanent
în activitatea noastră. 

ați realizat numeroase
premiere pentru clinicile
private, precum și pre -
miere pentru chirurgia
plastică din romania.
puteți detalia?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Sincer, nu prea vorbesc
ușor despre aceste lucruri
decât la congresele de
specialitate, în fața
colegilor mei. Totuși,
pentru că pacienții trebuie

să știe că există și în
România soluții pentru
unele dintre problemele
lor, pot să vă spun că am
experiență în replantări de
membre inferioare, de
falange distale de degete,
în reconstrucții
microchirurgicale mai
speciale după paralizii de
plex brahial la copii și la
adulți, după paralizii de
nerv facial, după
mastectomii, după defecte
osoase importante, după
amputații de penis, etc. 

dețineți un sediu de 700
metri pătrați, 9 paturi și
aveți o echipă formată

din 20 de medici. care
este strategia de dezvol -
tare a clinicii în urmă -
toarea perioadă?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Avem o strategie pe termen
scurt, de a menține și chiar
de a dezvolta calitatea
actului medical și de a ne
consolida imaginea de
clinică în care pacienții sunt
tratați cu profesionalism,
dar și cu căldură umană, de
centru de excelență în
chirurgia plastică unde pot
fi rezolvate cazuri dificile.
Acest lucru sperăm să îl
obținem fidelizând medicii
primari cu care colaborăm
în prezent, susținând
tinerele talente din noua
generație de medici
specialiști Zetta,
achiziționând în continuare
instrumente și aparatură
performantă și
perfecționând constant
modalitatea de interacțiune
cu pacienții. Pe termen
mediu și lung ne gândim la
o extindere, și de ce nu, la
apariția unui Spital Zetta,
centrat strict pe această
nișă medicală – Chirurgia
Plastică, Estetică și Micro -
chirurgie Reconstructivă.

AnDREEA ConStAntin
Dorința de dezvoltare vine
ca urmare a nevoii de a
transforma viziunea
noastră pentru inovare în
realitate. Creșterea
sustenabilă realizată până
în prezent a avut loc într-un
mod organic, și așa ne
dorim să ne dezvoltăm și în
viitor. Strategia pe termen
mediu și scurt a Clinicii
Zetta are în vedere

achiziționarea de tehnologii
“state of the art”, în
vederea îmbunătățirii
calității serviciilor oferite,
dar și perfecționarea
continuă a echipei medicale
și nemedicale și
îmbunătățirea procedurilor
interne, din dorința de a ne
apropia tot mai mult de
nevoile pacienților. 
Pe termen lung, avem în
vedere extinderea
activității, astfel încât să
putem veni în întâmpinarea
unui număr crescut de
pacienți care ne solicită, cu
amendamentul ca
extinderea să nu afecteze
calitatea serviciilor noastre.
Suntem o “clinică
boutique”, așa cum ne
place să spunem, și dorim
să nu pierdem atmosfera
familială și sentimentul de
apropiere pe care îl
transmitem pacienților care
ne trec pragul. 

care este profilul pa ci -
enților dumneavoastră?
de ce servicii beneficiază
cei care se operează la
clinica dumneavoastră?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Avem pacienți de toate
vârstele, din toate
categoriile sociale, dar aș
putea să spun cu mare
satisfacție că majoritatea
dintre ei sunt bine
informați, și foarte mulți au
studii superioare. Probabil
că acest lucru se datorează
faptului că politica Clinicii
Zetta a fost aceea de a ne
face cunoscuți prin
rezultatele operațiilor
noastre și nu prin
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Clinica Zetta a acordat
în ultimii trei ani burse
și premii și sprijin în
organizarea de
manifestări științifice în
valoare de pestee
40.000 de euro. Am
încercat să susținem cu
precădere pe cei mai
buni medici rezidenți,
evaluându-i numai
după criterii de
performanță.”
dr. dragoș zamfirescu,
medic primar în chirugie
plastică, estetică 
şi microchirurgie
reconstructivă, 
clinica zetta



promovare agresivă, prin
marketing fără substrat, sau
prin folosirea de vectori de
imagine din lumea așa
ziselor VIP-uri. Noi le oferim
pacienților profesionalism,
seriozitate, performanță și
empatie.

care ar fi costul unei
operații platice sau a
uneia estetice obișnuite?
se pot deconta aceste
operații?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Conform legii, operaţiile
"pur"-estetice nu sunt
decontate de Casa
Naţională de Sănătate.
Clinica Zetta nu lucrează cu
Casa de Sănătate pentru
decontarea cheltuielilor cu
operațiile reconstructive,
însă colaborăm cu o
companie de asigurări de
sănătate, care, pentru
abonații săi, decontează
acest timp de intervenții.

AnDREEA ConStAntin
Deoarece fiecare persoană
este unică și are
particularități anatomice,
precum și posibile afecțiuni
asociate, prețul se
estimează după o
consultație inițială de
evaluare și se stabilește
definitiv după o consultație
interdisciplinară de
chirurgie plastică, anestezie,
și eventual alte specialități
medicale în care sunt
evaluate toate aspectele
anatomice, chirurgicale și
medicale, analizele
biologice, investigațiile
imagistice, etc. Această
consultație multidisciplinară
se realizează de către o

comisie formată din medicul
curant, medicul chirurg
plastician coordonator,
medicul anestezist
coordonator și eventual alți
medici de alte specialități
care analizează, estimează
și ține cont de: Situația
particulară a pacientului,
Dificultatea și
complexitatea chirurgicală a
cazului, gradul de noutate
al opera ției; Durata
intervenției și a anesteziei
generale și Riscurile
medicale asociate, riscurile
anestezice și cele
chirurgicale.

cât de pregătiți sunt me -
dicii români specializați
în chirugie plastică, este -
ti că şi microchirurgie
reconstructivă? 

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Aceasta este o întrebare
delicată. Cunosc bine din
interior generațiile de
chirurgi plasticieni din
România, precum și
sistemul actual de
pregătire în specialitatea
de Chirurgie Plastică,
Estetică și Microchirurgie
Reconstructivă. Există
centre și există medici care
fac performanță
asemănătoare cu cea din
centrele de referință din
străinătate, dar aș spune
că aceste lucruri sunt mai
degrabă excepții. Există
numeroase secții și clinici
care prin pregătirea și
pasiunea medicilor
desfășoară o activitate
mult mai bună decât
dotările existente și
sprijinul care li se acordă.
Din păcate există și multe
lucruri care nu
funcționează corect în
sistemul de pregătire în

specialitate și în sistemul
de sănătate din România,
ceea ce face ca nivelul
profesional al unor chirurgi
plasticieni să nu se ridice la
cotele dorite. Cred că sunt
extrem de multe lucruri de
schimbat în bine pentru a
avea un nivel de pregătire
uniform și corespunzător în
această specialitate.
Acordați burse, premii și
sponsorizări, susținând în
fiecare an cei mai buni
rezidenți de chirurgie
plastică din România. Ce
viitor are această
specializare în țara
noastră?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Clinica Zetta a acordat în
ultimii trei ani burse și
premii și sprijin în
organizarea de manifestări
științifice în valoare de
pestee 40.000 de euro. Am
încercat să susținem cu
precădere pe cei mai buni
medici rezidenți,
evaluându-i numai după
criterii de performanță
(concursuri, prezentări la
congrese și articole de
specialitate). Se pare că
există o nouă generație
ceva mai atrasă spre
partea reconstructivă a
chirugiei plastice, spre
știință, ceea ce ne dă
speranțe pentru viitor.
Consider acest fapt un
lucru bun și încercăm să-l
încurajăm, deoarece timp
de mulți ani chirurgia
plastică a fost atractivă mai
ales prin componenta ei
estetică, și am observat că
o mare majoritate din
medicii până în 40 de ani 
s-au orientat spre această
directive.
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Pe termen lung, avem în
vedere extinderea
activității, astfel încât să
putem veni în
întâmpinarea unui număr
crescut de pacienți care ne
solicită, cu amendamentul
ca extinderea să nu
afecteze calitatea
serviciilor.”
andreea constantin,
director general, 
clinica zetta  



participați la numeroase
evenimente / congrese
na ționale și interna țio na le.
cum sunt apreciați me -
dicii români în străină ta te?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Ca și până acum, nu pot să
vă dau decât informații
adevărate, necosmetizate.
Din păcate, sunt foarte
puțini chirurgi plasticieni
români recunoscuți la nivel
internațional. Sunt doar 2-3
exemple de acest fel. Cred
însă că în următorii ani va
apare o generație de medici
care au ajuns la o
maturitate profesională și
care deja au început să aibă
prezentări medicale
internaționale
semnificative. 

ați coordonat numeroase
proiecte științifice de
cercetare, unul dintre ele
finalizându-se cu un bre -
vet de invenție. despre
ce este vorba?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Am participat la numeroase
proiecte de cercetare, în
majoritatea cazurilor fiind
implicat direct în
propunerea temei de
cercetare, realizarea
dezvoltării experimentale și
popularizării rezultatelor
prin prezentări la congrese
și articole publicate în
reviste de specialitate. 

AnDREEA ConStAntin
Este vorba despre o nouă
modalitate terapeutică în
repararea nervilor periferici
folosind conductori artificiali
biocompatibili și tehnici de

inginerie tisulară. Invenția a
câștigat Medalia de Aur la
Târgul Internațional de
Inovare. Iar în septembrie
anul acesta am depus,
împreună cu partenerii
noștri, o cerere de brevet
pentru produsul “Suporturi
poroase stratificate pentru
tratament personalizat al
rănilor dificile și procedeu
de obținere a acestora”. 

ce calități trebuie să aibă
un antreprenor / un ma -
nager din sistemul privat
de sănătate? 

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
Consider că în acest
segment extrem de nișat de
activitate medicală,
businessul nu poate
supraviețui fără o calitate
profesională deosebită. Nici
cel mai inspirat și
experimentat manager din
sistemul de sănătate privat
nu va putea avea succes cu
o clinică de Chirurgie
Plastică care nu are medici
de valoare. Peste tot în
lume, clinicile bune de
Chirurgie Plastică există în
jurul unor câțiva medici
foarte buni. În acest context,
poate cea mai importantă
calitate a unui manager este
aceea de a convinge să vină
sau să rămână în clinică me -
dici de foarte bună calitate. 
La fel de adevărat este și
faptul că fără un
management performant,
nici cei mai buni doctori nu
pot ține o astfel de clinică pe
o linie de plutire. 

AnDREEA ConStAntin
În opinia mea, managemen -
tul serviciilor medicale este

caracterizat de un grad
ridicat de complexitate.
Consider că un manager din
sistemul privat de sănătate
este important să știe a fi un
liant între echipa medicală și
cea nemedicală. Mai mult,
acesta trebuie să atingă un
nivel optim de eficiență
organizațională, fără însă a
prejudicia în vreun fel
resursele de calitate,
deoarece, deși vorbim de un
business și urmărim
constant indicatorii
economico-financiari, în
final serviciile medicale sunt
și trebuiesc tratate în mod
deosebit dacă luăm în calcul
importanța lor socială.

ce hobby-uri aveți? cum
vă relaxați după o săp -
tămână intensă de lucru?

Dr. DRAgoș ZAmfiRESCu
La modul ideal, mi-a place
să petrec cât mai mult timp
cu familia, jucând tenis sau
mergând cu bicicleta, dar
din păcate de cele mai
multe ori, relaxarea mea
din weekend se reduce la
câte o partidă de ping-
pong, un film, o ședere
prelungită în cadă și mult
somn. Adevăratul sistem de
relaxare este reprezentat
de comasarea la intervale
de 2-3 luni a participării la
un eveniment științific
internațional cu câte o
scurtă vacanță. În acest fel,
reușesc să îmi mențin un
echilibru mental și fizic
după programul zilnic de 14
ore de lucru. Nu știu dacă
pot fi cosiderate călătoriile
ca un hobby, dar fiind
plecat cam 8 săptămâni pe
an, și vizitând de mai multe

ori toate continentele, pot
spune că am văzut extrem
de multe locuri frumoase și
că am înmagazinat o groază
de experiențe memorabile.
Aș putea să mai spun că
sunt un utilizator fervent al
gadgeturilor tehnologice,
care mă ajută atât profe -
sional, mă țin la curent cu
noutățile, iar uneori mă
ajută să mă relaxez. 

AnDREEA ConStAntin
În ce mă privește ador să
călătoresc și să ascult
muzică. Călătoriile
reprezintă, în opinia mea,
una dintre cele mai
frumoase experiențe pe
care le poate avea o
persoană, iar delectarea cu
muzica favorită îți face mai
mult bine la sănătate decât
ai putea crede. Cercetătorii
au descoperit că aceasta
ajută inima, alungă stresul
și reduce durerea. 

mircea fica 

Clinica Zetta
Strada Ghiță Pădureanu, 

Nr 5, parter, Zona
Floreasca, Sector 2,

București, C.P. 020031
Program: Luni-Vineri,

07:30-21:30
La cerere, se pot asigura
servicii de urgență peste

program, inclusiv în
weekend;

031-005.11.49 

contact@clinicazetta.ro
www.clinicazetta.ro
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estaurantul 
Red Angus
Steakhouse este
un loc creat cu

suflet, cu un concept unic,
caracterizat prin tradiție,
autenticitate și dedicare. De
altfel, acestea au fost și
valorile care au insuflat
ideea punerii bazelor unui
asemenea restaurant, într-o
perioadă în care conceptul
de steakhouse nu exista în
România.
Red Angus Steakhouse a
început ca o afacere de
familie, din dorința de a
crea tradiție. Direcția a fost
definită treptat, explorând și
învățând de la cei mai mari
operatori de steakhouse din
lume. S-au petrecut luni
bune în bucătăriile
internaționale de profil,
urmărind totul, de la
tranșarea cărnii, la
temperatura ideală de
gătire, echipamentele
necesare și procedurile
interne. Atunci, proprietarul
afacerii, Dragoș Panait a
realizat că această industrie
ascunde mult mai mult
decât se poate vedea cu
ochiul liber, la o vizită în
restaurant. S-a întors în
România și s-a pus pe
treabă. A luat în considerare
opțiunea de a deschide un
steakhouse autentic în
România adresat unui

segment de consumatori
care deja avea o afinitate
pentru carnea de vită.
Dezvoltarea și accesarea
unei astfel de nișe a fost
alegerea perfectă, de care
întreaga echipă se simte
mândră și încrezătoare în
potențialul pieței
autohtone.
Carnea de vită Red Angus cu
proveniență australiană și
uruguayană este
ingredientul principal și a
fost aleasă de experți
pentru frăgezime și aromă,
din zeci de kilograme de
carne disponibilă în toată
lumea, preferată și de
echipa Red Angus
Steakhouse, care a testat
diverse sortimente pe
nevăzute.
Red Angus Steakhouse
crede în investiția în oameni
pentru că ei asigură

constanța în calitate, în
servire și construiesc
relațiile cu oaspeții. Selecția
este riguroasă, bazată pe
dedicare și atitudine
pozitivă iar cei admiși
beneficiază de traininguri și
condiții bune de muncă.
Locația a fost renovată în
2013 din dorința constantă
de a oferi calitate și
rafinament, atât în privința
meniului, cât și în cea a
ambientului. Decorul este
inedit, având aspectul unui
hambar construit din
materiale refolosite,
îmbogățit cu simboluri
clasice americane. În spiritul
autenticității și creativității,
fiecare element a fost ales
cu grijă și face parte dintr-o
poveste. De exemplu,
motocicletele au fost
produse în prima jumătate a
secolului al XX-lea și sunt

modele de referință
câștigătoare ale curselor de
moto ușoare din Europa;
trofeele moto sunt realizate
pe comandă într-un atelier
românesc, folosind piese
originale Harley Davidson
iar scaunele de la bar sunt
făcute din șei autentice,
uzate, cumpărate de la
cowboy adevărați, din SUA.
Lustrele din faruri Vespa
întregesc decorul iar cutiile
vechi de ulei de motor sunt
piese de colecție.
Atmosfera este întregită de
muzică live. 

Red Angus Steakhouse este
partenerul tău de preț,
atunci când vrei să scapi de
grijile organizării de
evenimente și să te
concentrezi asupra
activităților tale și a
momentelor ce merită
sărbătorite.
Printre evenimentele pe
care le poți susține la Red
Angus Steakhouse se
numară: traininguri, team-
buildinguri, conferințe,
lansări de produse, prânzuri
de afaceri, petreceri de
sfârșit de an, aniversări sau
petreceri private.
Capacitatea totală a
restaurantului este de 150
de locuri (80 la primul etaj și
70 de locuri la parter) și 100
în picioare (la primul etaj).

r

7 ani de red angus steakhouse - 
Povestea merge mai departe
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CriZa CărNii de Vită 
ÎN roMâNia

Paradox de România:
România ar putea hrăni o
populație cu 80 de milioane
de oameni, dar nu reușește
să asigure nici măcar
producția necesară uneia de
patru ori mai mici. Că pierde
pe mâna ei de 25 de ani
încoace, inclusiv în industria
cărnii,  o confirmă
statisticile Uniunii Europene,
Institutului Național de
Statistică sau Ministerului
Agriculturi și Dezvoltării Rurale. 
Astfel, potrivit INS, România
a importat anul trecut
aproape de trei ori mai
multă carne față de cât a
exportat, rezultând un
deficit comercial de carne
de 406,6 milioane de euro,
în crestere cu 25% față de
anul precedent. 
Situația devine acută atunci
când vine vorba despre
carnea de vită procesată.
Ocupăm locul șapte în
privința exporturilor de
bovine vii către piețe din
afara UE, dar suntem codași
la livrarea cărnii procesate,
străinii preferând să se
ocupe exclusiv de această
etapă deoarece condițiile
din fermele de vaci sunt
necorespunzătoare din
nenumărate motive,
recunoscute de oficialii din
Ministerul Agriculturii.
În tot acest context, princi -
pala provocare a antrepre -
norilor români din domeniul
HORECA, precum proprie tarii
de restaurante, este de a se
asigura permanent că în
farfuria clientului va ajunge
o friptură de vită de calitate,
fără a mai spera, însă, la

includerea în circuit al
furnizorului român. 
“După o analiză a preferințelor
clienților din ultimii ani, tipul
de carne folosit provine din
Australia, SUA și America de
Sud. O procurăm printr-un
distribuitor din Europa.
Motivul pentru care am
recurs la această formulă,
de a lua carnea din afara
granițelor țării, este acela că
furnizorii pe care îi avem ne
oferă constanță în calitate și
în disponibilitatea
produselor. Pe piața
românească nu am reușit să
identificăm un nivel de
calitate asemănător cu ceea
ce oferim clienților la acest
moment. Se pare că
menținerea constanței

calității și disponibilității de
la o săptămână la alta este,
pentru mare parte din
furnizorii locali, foarte greu
de realizat. Ne dorim în
continuare să identificăm un
furnizor local, ne-ar scădea
și costurile de materie primă
cu până la 30 %”, explică
Dragoș Panait, proprietarul
Red Angus Steakhouse.
Red Angus Steakhouse, care
s-a remarcat de-a lungul
celor șapte ani de activitate
prin tradiție, autenticitate și
excelența serviciilor, este un
restaurant direct afectat de
lipsa serviciilor de calitate
venite din partea
furnizorilor români, în
condițiile în care ,,produsul
rege” al afacerii este

antricotul de vită fraged și
suculent, însoțit de sosuri
speciale, iar necesarul lunar
este de o tonă. De aceea,
certificatele de calitate la
cele mai înalte standarde
sunt absolut necesare. 

Diferența dintre o friptură de
vită regular și una premium
constă în  aromă, frăgezime
și procedură.  Procesul de
maturare este unul dintre cei
mai importanți diferențiatori.
În general, timpul de
așteptare este de 14 zile, în
schimb, în bucătăria Red
Angus procesul de maturare
durează 21 de zile, a
adăugat Marian Huzu -
Executive Chef Red Angus
Steakhouse.

În ciuda tuturor provocărilor,
Red Angus Steakhouse s-a
impus pe piața românească
prin constanță în calitate și
crearea unui întreg concept,
masa de prânz sau de seară
devenind o experiență în
sine, totul fiind autentic, de
la materia primă principală
până la decoruri originale și
ambient pe măsură.
Succesul a fost confirmat
prin nominalizări anuale
consecutive în top 10 cele
mai bune resturante cu
specific internațional la
Premiile de Excelență în
HORECA sau prin premiul
acordat de Restograf pentru
cel mai bun restaurant
american. Povestea Red
Angus continuă cu o nouă
etapă de inovare și
dezvoltare, de la meniu
până la deschiderea de noi
restaurante în locații atent
selecționate.

mircea fica 
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voluţia
economică
pozitivă din
ultimii ani,

bazată în principal pe
consum, influenţează în
mod semnificativ modul în
care românii investesc în
afaceri. potrivit unei analize
keysfin privind situaţia
imm-urilor, buticurile
alimentare, magazinele de
cartier şi cele din centrele
comerciale, alături de
service-urile auto, au ajuns
să reprezinte cele mai multe
afaceri deschise în intervalul
2013-2017.

Apetitul românilor pentru
cumpărături, stimulat de
creşterile salariale,
influenţează în mod
semnificativ evoluţia
afacerilor din România.
Pentru oamenii de afaceri,
,,febra’’ cumpărăturilor care
a cuprins România în ultimii
ani a făcut ca mare parte din
investiţii să se axeze pe
consum.
Aşa s-a ajuns ca cele mai
multe firme înfiinţate între
2013-2017 să
aibă comerţul drept principa
l domeniu de activitate. O
evoluţie semnificativă o
înregistrează şi service-urile
auto, mai ales că România a
fost invadată de maşini
second-hand, care necesită
reparaţii.

Cele mai noi date, de la
Registrul Comerţului, arată
că în primele nouă luni din
2017 au fost deschise numai
puţin de 22.551 firme în
comerţ şi reparaţii auto. Pe
ansamblu, 32,5% dintre
IMM-urile din românia îşi
desfăşoară activitatea în
aceste domenii, în timp
ce media europeană este de
28-30%.
Topul domeniilor
investiţionale în sectorul
IMM-urilor este completat

de activităţile profesionale
(11,4%), construcţii (9,8%),
industria prelucrătoare
(8,9%) şi transport şi
depozitare (8%).
Potrivit datelor KeysFin, în
România erau înregistrate, la
finalul anului 2016, 671.040
de imm-uri, cu peste 50.000
mai multe decât în anul
precedent. Afacerile
acestora au crescut
semnificativ în ultimii ani, de
la 621,1 miliarde lei în 2013
la 713,3 miliarde lei în 2016.

firmele mijlocii raportau
afaceri de 233 miliarde lei,
firmele mici de 267 miliarde
lei, în timp ce
microîntreprinderile aveau o
cifră de afaceri de 212
miliarde lei.
„Interesant este că cele mai
multe firme nou înfiinţate
sunt microîntreprinderi, care
au ajuns să reprezinte 97,8%
din totalul IMM-urilor.
Vârsta medie a celor care
deschid astfel de afaceri este
în jur de 44 de ani, iar cele
mai multe afaceri au
legătură cu comerţul,
principalul motor economic”,
spun analiştii.
De remarcat evoluţia
pozitivă a rezultatului net al
microîntreprinderilor(difere
nţa dintre profitul net şi
pierderea netă), care a
trecut de la pierderea de
7,54 miliarde lei din 2013 la
plusul de11 miliarde lei din
2016. Şi întreprinderile mici
şi mijlocii au raportat un
rezultat net pozitiv în 2016,
de 11.09 miliarde lei
respectiv 8,89 miliarde lei.

BuCureŞtiul, 
CaMPioN la iMM-uri

Analiza KeysFin arată, pe de
altă parte, că din punct de
vedere geografic, cele mai
multe imm-uri au fost
înfiinţate, în ultimii ani, în

e

Creşterea consumului determină tot
mai mulţi români să deschidă afaceri
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capitală, acolo
unde şi
comerţul este
la cel mai
ridicat nivel.
Afacerile celor
167.080 de
firme
înmatriculate în
Bucureşti-Ilfov,
la nivelul anului
2016, au
depăşit nivelul
de 232 miliarde de lei, cu o
medie, per companie, de 1,4
milioane lei. Firmele din
Capitală aveau şi cei mai
mulţi angajaţi, 836.000.
Urmează zona de Nord-Vest,
acolo unde afacerile celor
99.393 de IMM-urilor
(456.000 de angajaţi) au fost
de peste 94 miliarde de lei, şi
zona de Centru, unde cifra
de afaceri cumulată a celor
76.810 companii a depăşit
83 miliarde lei.
cele mai mici afaceri au fost
înregistrate în regiunea sud-
vest oltenia, de 35 miliarde
de lei, acolo unde activează,
de altfel, şi cele mai puţine
IMM-uri din ţară (49.084
firme cu 209.000 angajaţi).
„Dinamica geografică în
sectorul IMM-urilor trebuie
pusă în legătură directă cu
concentrarea afacerilor din
România”, explică analiştii
KeysFin, care trag un semnal
de alarmă privind pericolul
enclavizării economice.
„Avem Bucureştiul şi câteva
oraşe mari în care economia
creşte, în timp ce alte zone
rămân în urmă, iar pericolul
enclavizării economice este
unul real. Mişcările masive
de locuitori din ultimii ani, în
special către Bucureşti, Cluj,
Sibiu şi alte oraşe
importante, au făcut

ca multe zone din ţară să fie
în pericol de faliment
economic, lipsa forţei de
muncă şi scăderea abruptă a
investiţiilor fiind de natură să
determine grave probleme
sociale”, spun aceştia.

aFaCeri ÎN CreŞtere,
risCuri Pe Măsură

Creşterea afacerilor IMM-
urilor cu peste 100 de
miliarde de lei în intervalul
2013-2016 a adus şi riscuri
pe măsură. Statistica arată
că sectorul în care se
înregistrează cele mai mari
datorii este chiar cel mai
dinamic domeniu al
economiei – comerţul.
Potrivit datelor KeysFin,
IMM-urile din acest sector
raportau la nivelul anului
trecut datorii de 143
miliarde de lei (21% din

totalul datoriilor IMM-urilor),
urmate de cele care
activează
în construcţii (120,9 miliarde
lei), industria
prelucrătoare (113,7
miliarde lei), tranzacţiile
imobiliare (71,8 miliarde lei)
şi agricultură (43,1 miliarde
lei).
Cele mai multe firme cu
datorii erau din sectorul
celor mici (60,75%), urmate
de microintreprinderi
(20,65%) şi companiile
mijlocii (18,61%).
În lipsa unui capital suficient,
tot mai multe firme aleg să
întârzie plăţile, apelând
la creditul furnizor, un
mecanism economic de
finanţare de business, fără
dobândă, care se extinde tot
mai puternic.
Potrivit KeysFin, 75% dintre
firmele din economia
românească au ajuns să

apeleze la această soluţie, în
condiţiile în care finanţarea
bancară reprezintă, mai ales
pentru IMM-uri, un domeniu
greu accesibil.
peste 400.000 de firme, care
reprezintă 64% din
economie, înregistrau datorii
comerciale la nivelul anului
trecut.
Creditul comercial
reprezenta, în 2016, 36,8%
din totalul datoriilor
companiilor, un procent cu
56% mai mare decât
valoarea creditului bancar
(133 mld.lei)
Perioada medie de încasare
a creanţelor era de 95 de
zile în 2016, în timp ce
perioada medie de plată a
datoriilor curente se situa la
nivelul de 176 zile.
Potrivit analiştilor de la
KeysFin, business-ul
reprezintă, în aceste condiţii,
o misiune riscantă în absenţa
unor informaţii concrete
privind partenerii cu care faci
afaceri.
“Să ştii în ce situaţie
financiară se află firma cu
care lucrezi, cum stă cu
datoriile, în ce diferende
juridice se află etc. - sunt
date care te pot ajuta să iei o
decizie optimă atunci când
vine vorba de valoarea
contactului, câtă marfă îi pui
la dispoziţie, ce servicii poţi
să îi prestezi, să ai siguranţa
că îţi vei primi banii.”, afirmă
experţii KeysFin.
informaţiile din materialul
de mai sus sunt culese din
barometrul privind starea
business-ului romanesc, un
proiect dezvoltat de keysfin
prin analiza datelor
financiare privind societăţile
comerciale şi pfa-urile
active din romania.
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u mare
îngrijorare am
luat la cunoștință
faptul că

modificările din Codul Fiscal,
anunțate de guvern, au fost
publicate în Monitorul
Oficial și urmează să intre în
vigoare la începutul anului
2018. Camera de Comerț și
Industrie Româno-germană
(AHK România), în calitate
de reprezentanță oficială a
economiei germane în
România și de cea mai mare
asociație economică ce
reprezintă interesele a circa
600 de companii membre,
dorește să sublinieze încă o
dată pericolele pe care le
reprezintă adoptarea
acestor măsuri în forma
actuală. 

AHK România a subliniat în
nenumărate rânduri că
predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și
statul de drept sunt
deosebit de importante
pentru a menține încrederea
în România ca amplasament
investițional. Modul în care
noile măsuri fiscale au fost
comunicate insuflă, atât în
rândul companiilor germane

cât și al angajaților acestora,
un profund sentiment de
nesiguranță. Astfel,
companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales
pentru companiile care
desfășoară activități în
domeniul IT, dar există şi
incertitudini legate de
planificarea și realizarea
viitoarelor politici fiscale. În
plus, pentru mediul de
afaceri nu este clară
utilitatea acestor măsuri,
având în vedere necesitatea
ajustării costurilor. În
principiu astfel de măsuri
structurale, atât de
importante, care au
repercusiuni asupra întregii
economii și asupra
populației, nu ar trebui să
fie adoptate decât în baza
unor studii de impact
serioase și în cadrul unui
dialog intens și real între
guvern și mediul de afaceri.
companiile germane din
românia sunt de părere că
măsurile ce urmează a fi
aplicate într-un timp atât
de scurt, efectele acestora
și reducerea predictibilității
fiscale ar putea influența
negativ pe termen mediu și
lung atât climatul

investițional, cât și
competitivitatea țării și a
companiilor. 

Companiile germane din
România se numără printre
din cei mai mari și serioși
angajatori. Circa 7.500 de
companii germane,
respectiv cu capital german,
sunt active în România,
majoritatea fiind în
București și în județele
Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj.
Acestea au contribuit în
ultimii ani decisiv la crearea
și asigurarea de locuri de
muncă în România –
conform estimărilor noastre
aceste companii au peste
250.000 de angajați.
Companiile germane au
investit în ultimii 25 de ani
continuu și pe termen lung
în România. 
Investițiile germane în
România se ridică la peste
9,2 mld. EUR (la sfârșitul
anului 2016). Relațiile
economice bilaterale au
continuat să crească
puternic și în prima
jumătate a acestui an.
Exporturile în germania au
însumat în primele șase luni
ale anului în curs 7,2 mld.

EUR (+18,2% față de aceeași
perioadă a anului trecut),
importurile au crescut la 7,3
mld. EUR (+7,9%). germania
rămâne de departe cel mai
important partener eco -
nomic și comercial (23,1%
din totalul exporturilor și
19,9% din importuri).

Datorită repetatelor
afirmaţii negative la adresa
companiilor cu capital străin
din România, dorim să
menționăm că a face o
deosebire între companiile
românești și cele străine sau
multinaționale nu
corespunde spiritului unei
economii globalizate.
Companiile germane sunt
parte integrantă a econo -
miei românești și respectă
legile țării. Ele sunt totodată
bine integrate în sistemele
naționale, regionale, locale
și realizează o contribuție
decisivă la valoarea
adăugată brută, dar și la
creșterea competitivității
prin transferul de know-
how. Aceste companii
investesc intens în formarea
angajaților, în cercetare și
dezvoltare, deseori în
colaborare cu instituții de

C

Noile măsuri fiscale periclitează
românia ca amplasament investițional
Încrederea companiilor germane în pericol de a se pierde
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Prezentăm mai jos poziția AHK România cu privire la modificările fiscale anunțate de executiv



cercetare naționale, dar și în
dezvoltarea tehnologică a
companiei. Efectele pozitive
ale investițiilor străine au
fost demonstrate în diverse
studii care au demonstrat că
în regiunile unde nivelul
investiţiilor străine este
ridicat şi mediul
antreprenorial românesc se
dezvoltă bine. considerațiile
împotriva capitalului străin
contravin nu doar scopului
guvernului româniei de a
atrage în continuare
investiții străine, dar astfel
de acuzații generalizate și
nedovedite sunt total
contraproductive pentru
dezvoltarea economiei
românești.

Este necesar ca autoritățile
din România și factorii de
decizie să ia măsurile
necesare în ce privește
dezvoltarea învățământului
profesional, pentru că
mediul de afaceri german
suferă foarte tare din cauza
lipsei forţei de muncă. Mai
ales în industria
producătoare, în care
activează numeroase
companii germane, este
imperios nevoie de personal
calificat. de la un an la altul,
companiile germane se
plâng tot mai mult de lipsa
de personal. ahk românia
solicită aşadar guvernului
să mărească investiţiile în
domenii cheie precum

educaţie şi infrastructură în
mod considerabil şi să
intensifice modernizarea
administraţiei.

În calitate de actor activ în
cadrul comunității de
business și prin activităţile
constructive şi bazate pe
experienţa practică pe care
le desfăşurăm în cadrul
grupurilor de lucru pe
diverse teme, AHK România
își aduce contribuția la
îmbunătățirea și dezvoltarea
condițiilor de afaceri și de
investiții în România, dar și
la consolidarea relațiilor
comerciale bilaterale. AHK
România rămâne un
partener de încredere

pentru ministerele și
autoritățile din România şi
este deschisă pentru un
dialog constructiv. 

desPre CaMera 
de CoMerț și iNdustrie
roMâNo-GerMaNă

Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană
(AHK România) este
reprezentanța oficială a
economiei germane și
totodată cea mai mare
Cameră de comerț bilaterală
din România. AHK România
aparține, alături de
Camerele de comerț și
industrie germane (IHK),
rețelei globale a Camerelor
de comerț germane
bilaterale, reunite sub
umbrela Uniunii Camerelor
de Comerț și Industrie din
Germania (DIHK). 
Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană,
înființată în 2002, numără în
jur de 600 de firme-membre
și oferă companiilor o
platformă importantă
pentru networking, schimb
de informații și experiențe. 
Prin serviciile pe care le
oferă și prin evenimentele
pe care le organizează, AHK
România susține activ
companiile germane la
intrarea lor pe piața
românească și este totodată
partener al firmelor
românești interesate de
piața germană. În România
AHK se implică activ în
implementarea sistemului
dual de învățământ după
model german și a înființat
platforma GreenTech econet
romania, cât și o Curte
Permanentă de Arbitraj.
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u prilejul
conferinței
„regulamentul
general privind

protecția datelor. În bloc-
starturi!” din data de 9
noiembrie, societatea de
avocați Țuca Zbârcea &
Asociații a organizat un
duplex Londra-București,
prilej cu care au fost
prezentate rezultatele
studiului „personal data:
the new oil and its toxic
legacy under the general
data protection
regulation”, realizat de
firma britanică DAC
Beachcroft LLP. 
Țuca Zbârcea & Asociații, în
parteneriat cu Oracle
România și Logika IT
Solutions au organizat, în
data de 9 noiembrie,
conferința „regulamentul
general privind protecția
datelor. În bloc-starturi!”.
Evenimentul a reunit peste
200 participanți,
reprezentați ai unor instituții
financiar-bancare și
companii active în varii
industrii, precum tutun,
farma și servicii medicale,
telecomunicații, IT&C,
electronice și electrocasnice,
jocuri de noroc, energie,
siderurgie, imobiliar, HR,
publicitate, etc.

Conferința a analizat
principalele elemente de
noutate care vor fi introduse
începând cu 25 mai 2018 de
Regulamentul nr. 679/2016
(gDPR), aducând în

dezbatere instrumentele
juridice și tehnice prin care
vor fi asimilate noile cerințe.
La eveniment au participat,
în calitate de vorbitori,
reprezentanții Autorității

Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal
(ANSPDCP) - Oana Luisa
DUMITRU, Șef Birou Relații
Internaționale și Adina
DIACONESCU, Șef Serviciul
Înregistrare Operatori,
precum și avocați specialiști
în data privacy din cadrul
Țuca Zbârcea & Asociații, cu
o echipă formată din gabriel
ZBÂRCEA, Managing
Partener; Horia ISPAS,
Partener; Bogdan HALCU,
Managing Associate; Ciprian
TIMOFTE, Managing
Associate; Sergiu CREȚU,
Avocat senior. Acestora li s-
au adăugat echipele Oracle
România și Logika IT

C

țuca Zbârcea & asociații 
a contribuit la lansarea, în premieră pe piața locală, 
a unui studiu de impact al GdPr la nivel multi-jurisdicțional
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Solutions, formate din Sorin
MÎNDRUȚESCU, Country
Leader și Silviu TEODORU,
Technical Customer Adviser,
respectiv Adrian SORA,
Senior Enterprise Arhitect.
Lectorii au abordat teme
precum: securitatea datelor,
consimțământul conform
gDPR, responsabilul cu
protecția datelor (DPO),
evaluarea impactului asupra
protecției datelor (DPIA). Nu
în ultimul rând, întrucât
procesul de aliniere la gDPR
la nivelul întregii organizaţii
acoperă mai multe zone
funcţionale şi tehnice şi
implică o ajustare a proce -
selor curente din companie,
experții au prezentat un
exerciţiu interactiv extrem
de apreciat. Astfel, pornind
de la o situaţie curentă a
unei companii, au fost
simulați paşii de implemen -
tare a modificărilor impuse
de gDPR, analizându-se
implicațiile din punct de
vedere juridic, precum și
cele la nivel de procese de
business, la nivel IT şi
instrumentele software ce
vin să automatizeze aceste
procese.

Invitat în deschiderea
evenimentului, avocatul
gabriel zbârcea (foto),
Managing Partner, Țuca
Zbârcea & Asociații, a declarat:
„Adoptarea Regulamentului
nr. 679/2016 privind
protecţia datelor cu caracter
personal reprezintă un
eveniment major, cu impact
uriaş asupra operatorilor de
date cu caracter personal.
Subiectul este cu atât mai
interesant, cu cât implică
aspecte legate de
procesarea big data,

metadata, profilare sau alte
chestiuni foarte sensibile,
cum ar fi un posibil conflict
între dreptul la protecţia
datelor și reglementări din
domeniul securității”.

peste 80% dintre țări se
așteaptă la o creștere a
cererilor de despăgubire
pentru încălcări ale
protecției datelor după luna
mai 2018

În plus, ca element de
noutate pe piața locală, a
fost lansat, în cadrul unei
videoconferințe
colaborative, studiul firmei
de avocatură britanice DAC
Beachcroft LLP, cu tema
„Personal Data: the new oil
and its toxic legacy under
the general Data Protection
Regulation”. Analiza
acoperă cele 28 de state
membre UE și evidențiază
riscurile de răspundere în
aceste jurisdicții (sancțiuni
financiare, dreptul la
compensații și procese
colective) după intrarea în
vigoare a gDPR. Între altele,
raportul arată că peste 80%
dintre țări se așteaptă la o
creștere a cererilor de
despăgubire pentru încălcări
ale protecției datelor după
luna mai 2018. În cadrul
acestui proiect, analiza
referitoare la România a fost
elaborată de avocații Țuca
Zbârcea & Asociații - Cătălin
BĂICULESCU, Partener și
Sergiu CREȚU, Avocat
senior. 
Evenimentul „regulamentul
general privind protecția
datelor. În bloc-starturi!” se
înscrie în seria
manifestărilor cu tradiție
organizate de Țuca Zbârcea
& Asociații pe subiecte de
interes larg, cum ar fi Codul
Civil, Codul de Procedură
Civilă, legislaţia achiziţiilor
publice, consecinţele dării în
plată sau diverse teme de
actualitate fiscală.
Parteneri media: News.ro și
Profit.ro, Juridice.ro și
Societatea de Științe
Juridice, editura C.H. Beck. 
Studiul DAC Beachcroft
poate fi descărcat, gratuit:
http://www.tuca.ro/articles/
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entrul de
Excelență în
Energetică
„Stelian gal”

Sibiu va fi construit lângă
Stația de 400 kV Sibiu Sud,
pe terenul  rămas liber în
urma retehnologizării stației.
În prima etapă va fi construit
Centrul de Cercetare și
Dezvoltare Tehnologii de
Lucru sub Tensiune și
Intervenție Rapidă în
Sistemul Energetic Național,
care va cuprinde un poligon
de antrenament şi testare în
domeniul lucrului sub
tensiune. Termenul de
realizare a acestei etape este
de 24 de luni, iar lucrările vor
fi executate de SMART SA. În
cea de-a doua etapă, vor fi
amenajate laboratoare și săli
de curs, termenul fiind de 18
luni.
„Specialiştii energeticieni
sunt cea mai de preţ resursă
în Transelectrica. Ei sunt cei
care nu-şi permit să
greşească, cei care prin
expertiza, profesionalismul
şi grija lor menţin zi de zi în
siguranţă funcţionarea
sistemului energetic
românesc. Transelectrica are
astăzi un fond extraordinar
de specialişti, însă din
păcate cea mai mare parte a
lor se află în a doua parte a
activităţii, de aceea eu cred
că este imperios necesar
acest transfer de cunoştinţe
şi de experienţă şi expertiză,
pentru a pregăti şi
perfecţiona generaţiile
următoare de specialişti. Din
perspectiva mea, nu poţi să
construieşti viitorul fără să
dai o recunoaştere
trecutului. Suntem mândri
să construim acest Centru
de Excelenţă aici, la Sibiu, în

memoria unuia dintre cei
mai valoroşi energeticieni pe
care Sistemul
Electroenergetic Naţional i-a
avut: Stelian gal, unul dintre
pionierii lucrului sub
tensiune”, a declarat Corina
Popescu, Director general
Excutiv al Transelectrica. 
În cadrul festivităţilor
organizate cu prilejul
demarării lucrărilor, a fost
dezvelită placa inaugurală a
lucrărilor de construcţie şi a
fost pusă piatra de temelie,
fiind îngropată o capsulă
care conţine un mesaj de
inaugurare a construcţiei, un
ziar local din data de 17
noiembrie 2017 şi câteva
monede. De asemenea, în
curtea viitorului centru de
excelenţă a fost plantat un
stejar. La ceremonie a parti -
ci pat şi doamna gabriela
gal, soţia lui Stelian gal.
Din partea autorităţilor
locale, au fost prezenţi
prefectul judeţului Sibiu,
doamna Adela Maria
Muntean, şi
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Sibiu, domnul
Marcel Luca. Din partea
CNTEE Transelectrica, au
participat doamna Corina
Popescu, Directorul general
Executiv al Transelectrica,

domnul Florin Tătaru,
membru al Directoratului
Transelectrica, precum şi
directorul Sucursalei de
Transport Sibiu, domnul
Valentin Zaharescu.
Centrul de Excelenţă în
Energetică „Stelian gal”
Sibiu a fost iniţiat în 2008 de
un grup de energeticieni
sibieni, conduşi de
regretatul dr. ing. Stelian
gal, fost director general al
Transelectrica.  Scopul
principal al proiectului este
realizarea unui transfer de
cunoştinţe şi experienţă
între generaţiile de
energeticieni, printr-o
pregătire profesională, o
perfecţionare şi o
specializare continue ale
specialiştilor din domeniu,
acesta fiind o preocupare în
continuare o preocupare
importantă a Transelectrica.  
Tehnologiile lucrului sub
tensiune (LST) permit
intervenţia asupra
elementelor, liniilor şi
staţiilor electrice în vederea
reparaţiilor sau
modernizărilor, fără a scoate
de sub tensiune instalaţia
respectivă. 
Prin realizarea Centru de
Excelenţă de la Sibiu, menit
să pregătească şi să

perfecţioneze specialiştii
energeticieni, se urmăreşte
creşterea gradului de
siguranţă în exploatare,
mărirea duratei de viaţă a
echipamentelor, reducerea
timpilor de nealimentare a
consumatorilor,
îmbunătăţirea activităţii
serviciilor suport. 

stelian alexandru gal 
a fost director general al
CNTEE Transelectrica SA în
perioada 2005-2009 şi 2010-
2011, iar în perioada 1998-
2000 şi 2002-2005 a fost
directorul Sucursalei de
Transport Sibiu.
În timpul mandatului său de
director general, în anul
2006, Transelectrica a fost
prima companie cu capital
majoritar de stat listată la
Bursa de Valori Bucureşti.
Stelian Alexandru gal a fost
autorul a peste 40 de lucrări
ştiinţifice, a numeroase cărţi
în domeniul electroenergetic
şi a două brevete de
invenţie: „Protecţie de
rezervă independentă” şi
„Protecţie de distanţă
digitală”.
Stelian gal a încetat din viaţă
în luna ianuarie a anului 2017. 

mircea fica 

CNtee transelectrica sa 
a demarat lucrările de construcţie a Centrului 
de excelenţă în energetică „stelian Gal”, din sibiu
Compania Naţională de transport al energiei electrice transelectrica sa a demarat
vineri, 17 noiembrie 2017, lucrările de construcţie a Centrului de excelenţă în energetică
„stelian Gal” din sibiu (lângă staţia 400kV sibiu sud), cu o investiţie de circa 5 milioane
de lei, fonduri din proprii, proiectul fiind cuprins în Planul de investiţii al Companiei.
Centrul de excelenţă în energetică va fi primul de acest tip din românia, în care se vor
putea realiza pregătiri practice în ceea ce priveşte lucrul sub tensiune.

C
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