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vocații asistă în 2019
tranzacții de un miliard
de euro pe piața
imobiliară locală.

Piața imobiliară din românia
ține încă drumul drept, deși,
precum țara și societatea,
acesta mai urcă sau o mai ia la
vale. este un domeniu care se
îngrijește de emanciparea și
confortul concetățenilor și care
dă de lucru multor verticale de
business. Printre acestea,
asistența juridică în tranzacțiile
imobiliare reprezintă un suport-
cheie pentru cei angajați în
odiseea finalizării proiectelor, a
obținerii avizelor și aprobărilor,
a finanțărilor și a procesului
propriu-zis de vânzare-
cumpărare.  
Am încercat în această ediție să
aflăm cum privesc avocații de
business prezentul și viitorul
acestui domeniu, care sunt
șansele acestei arii de expertiză
pe termen scurt și mediu, cum
se mișcă lucrurile aici de la etajul
profesiei de avocat. concluzia?
Avocații cer într-un glas
predictibilitate și stabilitate în
regulile generale de tranzacțio -
nare și taxare. vorbim despre un
optimism (prea) bine temperat,
despre pronosticuri prudente și
o înfrigurată expectativă în fața
necunoscutelor adunate
amenințător în plan politico-
economic, legislativ și fiscal.

cum să fi reacționat altcumva
specialiștii într-un an electoral,
în fața atâtor semne de
întrebare?
cum stau, de fapt, lucrurile? nu
atât de rău încât să fie prilej de
alertă; nu atât de bine încât să
fie liniște și pace în sistem. la
nivel național, potrivit euler
Hermes, și în 2018 s-a
înregistrat o scădere cu 4% a
sectorului de construcții în
românia, iar volumul
tranzacțiilor încheiate în 2018 în
sectorul imobiliar s-a situat la
940 milioane euro, un nivel
similar cu cel înregistrat în 2017.
Grosso modo, e încă bine. 
de patru ani, sectorul spațiilor
de birouri a atras cel mai mare
număr de tranzacții. Și în 2018
ponderea majoritară din totalul
acordurilor, de 55%, a deținut-o
acest sector, urmat de spațiile
comerciale (33% din tranzacții),
spațiile industriale (7%) și altele
(5%). Potrivit cushman &
Wakefield echinox, în 2019 vor
fi inaugurate şantiere pentru un
total de 294.500 mp de birouri
– 65.000 mp sunt viitoare
birouri din oraşele mari ale ţării,
iar restul, de 230.000 mp, în
Bucureşti. Piața imobiliară
bucureșteană și-a luat și în 2018
”partea leului”, cumulând 77%
din totalul investițiilor
înregistrate la nivel urban
național.

În privința spațiilor imobiliare
rezidențiale, lucrurile nu stau la
fel de bine. Pe lângă prăpastia
tot mai mare dintre numărul și
valoarea proiectelor din mediul
urban și rural, tranzacțiile au
început să scârțâie la finalul
anului trecut și începutul celui
curent. În decembrie 2018 au
fost vândute, la nivel național,
36.190 de imobile, cu 22,2%
mai puţine decât în noiembrie.
numărul imobilelor, terenurilor
şi apartamentelor care au făcut
obiectul contractelor de
vânzare-cumpărare, la nivel
naţional, în luna decembrie a
acestui an a fost cu 19.784 mai
mic faţă de perioada similară a
anului trecut. cu toate acestea,
dezvoltatorii n-au alternativă și
se arată încrezători. Asta
rezultă din statistica crosspoint,
care avanseză un număr total
de 55.000 de locuinţe cuprins în
cele 318 proiecte rezidențiale în
lucru sau care urmează a fi
lansate anul acesta.
deși în primele două luni din
2018 sectorul de construcţii
rezidenţiale a consemnat o
cădere abruptă, de minus 24%,
după ianuarie și februarie 2019
creșterea a fost de 26,8%.  cum
se explică aceste sinusoide?
mulți sunt de părere că
explicația acestui ”boom” stă în
creșterea simțitoare a puterii
de cumpărare, în finanțarea

încă permisivă prin programul
“Prima casă” și în creditul
imobiliar, nezdruncinat
deocamdată letal de variația
unui roBor volatil. mai mult,
extinderea marjei reduse de
tvA de 5% la toate locuinţele
cu suprafețe sub 120 mp şi
maximum 250 mp pentru teren
a dat o gură de oxigen unei
piețe nehotărâte și nu foarte
previzibile.
ce ar trebui luat în
considerare? că românia se
polarizează tot mai accentuat
din punct de vedere economic.
că migraţia forţei de muncă din
mediul rural în cel urban a
crescut semnificativ cererea de
spaţii de locuit. că, pe fondul
creşterii cursului euro, a
scumpirii finanţării, a creşterii
costurilor cu materialele de
construcţii şi cu angajaţii tot
mai greu de găsit, este de
așteptat ca preţurile din real
estate să mai crească ușor și în
2019, însă inegal și într-un ritm
mult mai lent. 
cu siguranță, aportul avocaților
dedicați domeniului rămâne
unul de ordin critic. Pentru
liniștea clienților, ochii care
veghează la derularea corectă 
și legală unor tranzacții anuale
globale de aproape un miliard
de euro trebuie să rămână
lucizi și pătrunzători până 
la capăt.
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nestor nestor diculescu kingston Petersen
anunță formalizarea „Centrului de Excelență
în Litigii Fiscale” (nndkP celf), o inițiativă
marca nndkP generată de colaborarea
intensă, profesională și științifică, de peste 10
ani, între echipele de litigii și consultanță
fiscală ale firmei. 
experiența acumulată de-a lungul timpului
prin asistarea clienților în soluționarea a
peste 300 de dispute fiscale a condus, în mod
natural, la consolidarea aptitudinilor
profesionale și maturizarea colaborării dintre
avocații și consultanții fiscali nndkP, și la
transformarea unui concept într-un „Centru
de Excelență” de sine stătător.
nndkP celf va oferi servicii integrate
clienților firmei încă din stadiul incipient al
unei dispute fiscale până la faza de litigiu în
fața instanțelor române, combinând
experiența, abilitățile tehnice și perspectiva

consultanților fiscali și a avocaților specializați
în litigii fiscale. Activitatea celf este
organizată în așa fel încât clienții să
beneficieze din prima clipă de servicii
profesionale complete atât din perspectivă
tehnică, cât și din perspectiva nedorită a unui
potențial litigiu fiscal, abordare posibilă doar
prin implicarea ab initio a unei echipe mixte
de profesionisti în fiecare proiect în parte. 
„În era BEPS1, a directivelor europene anti-
abuz în materie fiscală, a măsurilor tot mai
radicale ale autorităților fiscale atât la nivel
mondial, cât și în România, este evident că ne
aflăm într-o schimbare de paradigmă în ceea
ce privește relația contribuabil – autoritate
fiscală. Din acest punct de vedere,
contribuabilul român trebuie să se adapteze
noilor condiții, uneori din mers. Prin NNDKP
CELF oferim clienților noștri o abordare
integrată și unitară pe tot parcursul unei

dispute fiscale, fie că vorbim despre inspecții
fiscale, controale antifraudă sau de
potențiale ramificații în zona penală”, a
menționat marius Ionescu, Partener
coordonator al nndkP consultanță fiscală. 
totodată, nndkP celf își dorește să fie un
forum de discuții formal între profesioniștii
nndkP și clienți, care va coagula idei ce vor fi
propuse în spațiul public cu privire la
îmbunătățirea procedurilor și legislației
administrative și judiciare în domeniul
disputelor fiscale. unul dintre primele
produse ce urmează a fi promovate de
nndkP celf este un studiu comparativ al
celor mai bune practici implementate în țările
dezvoltate în domeniul disputelor fiscale.
Acest studiu este în prezent derulat cu
sprijinul avocaților și consultanților din
alianțele internaționale în care nndkP
reprezintă românia.

nesTor nesTor dIculescu KIngsTon PeTersen
AnunțĂ FormAlIzAreA cenTruluI 
de eXcelențĂ în lITIgII FIscAle 

1 BePs este acronimul conceptului Base erosion and profit shifting care se referă la măsurile privind combaterea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor

cITr A FosT numIT AdmInIsTrATor JudIcIAr 
în ProcedurA InsolvențeI ocTAgon
cItr a fost desemnat administrator judiciar în
procedura insolvenței octagon contracting &
engineering, la cererea constructorului, în
ședința de pe 5 aprilie a tribunalului
București.
motivele intrării în insolvență sunt creșterea
costurilor cu furnizorii și subcontractorii
companiei, precum și creșterea prețurilor
materialelor de construcții, în condițiile în
care unele dintre cele mai importante
contracte ale companiei au fost semnate în
2017, la valoarea și costurile pieței de atunci. 
Alexandros ignatiadis, fondator și
administrator special octagon: „Ne
îndreptăm spre o procedură de reorganizare
a companiei, în deplină transparență față de

toți partenerii, colaboratorii și angajații
noștri. Ne vom respecta toate angajamentele
asumate și vom păstra o comunicare
deschisă și permanentă pe tot parcursul
procesului de restructurare. Activitatea
Octagon va continua la aceleași standarde și
cu același profesionalism”.
mircea cotigă, senior partner citr: „Ne
propunem să luăm toate măsurile necesare
pentru reorganizarea companiei în cel mai
scurt timp. În următoarea perioadă vom
analiza situația societății și vom contura
împreună un plan de reorganizare. Suntem
încrezători că, împreună cu creditorii și
conducerea Octagon, vom identifica strategia
potrivită pentru redresarea companiei.

Activitatea Octagon se va desfășura, ca și
până acum, în condiții normale.”
următorii pași în procedură sunt depunerea
până la data de 10.06.2019 a tabelului
preliminar de creanțe și prima adunare
generală a creditorilor, care va avea loc pe
17.06.2019.
octagon contracting & engineering, una
dintre cele mai mari și mai active companii
de construcții de pe piața locală, pe locul
nouă în București, după cota de piață pe
sectoare de activitate, și-a depus solicitarea
de intrare în insolvență la sfârșitul lunii
martie anul acesta, ocazie cu care a cerut
instanței numirea cItr în calitate de
administrator judiciar în procedură.
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clIFFord chAnce BAdeA A AsIsTAT FIrsT BAnK 
în legĂTurĂ cu AchIzIŢIA leumI BAnK românIA
clifford chance Badea a acordat asistenţă
first Bank, deținută de j.c. flowers & co., în
legătură cu achiziţia leumi Bank românia, la
un an de la prima tranzacție realizată de acest
investitor american de calibru pe piața
financiar-bancară din românia. 
complexitatea tranzacției a implicat o echipă
mixtă de avocaţi din practicile m&A şi drept
bancar-financiar, coordonată de daniel
Badea, managing partner, şi counsel loredana
ralea. contribuții importante pe parcursul
proiectului au avut mădălina rachieru-
Postolache (partener) și radu costin (avocat
senior). echipa a mai inclus, printre alții,
avocații seniori ecaterina Burlacu și Bogdan
crețeanu, precum și avocații gabriela
mureșan, mihnea niculescu și maria ciulică. 
Biroul din românia al casei de avocatură
globale a asistat fondul american de investiţii
pe tot parcursul tranzacţiei, în legătura cu
procesul de due diligence, precum și cu
privire la structurarea și negocierea
tranzacției, respectiv redactarea și semnarea
documentației aferente. 

„calitatea tranzacțiilor m&A și a investitorilor
în contextul procesului de recalibrare pe care
îl traversează piața financiar-bancară sunt
esențiale pentru consolidarea viitoare a
acestui sector în românia. suntem onorați că
am fost încă o dată alături de j.c. flowers &
co. și first Bank, în cadrul unei tranzacții
semnificative pentru piaţa bancară din
românia. Achiziția se adaugă unui portofoliu
solid de tranzacții reprezentative pentru

practicile noastre de m&A și Banking &
finance”, spune daniel Badea, managing
partner clifford chance Badea. 
loredana ralea, counsel în practica m&A a
clifford chance Badea, adaugă: „realizarea
acestui proiect într-un timp record s-a
datorat organizării eficiente,
profesionalismului și comunicării
transparente între toate părțile implicate.
expertiza vastă a echipei noastre în
acordarea de consultanță pe proiecte m&A,
precum și cunoașterea aprofundată a
aspectelor juridice și de reglementare
specifice sectorului financiar-bancar au
contribuit semnificativ la concretizarea
acestui proiect. relația pe termen lung pe
care o avem cu echipele first Bank și j.c.
flowers & co. a reprezentat un factor
important ce a făcut posibilă semnarea
tranzacției într-o perioadă foarte scurtă de
timp”. 
finalizarea tranzacției este condiționată de
aprobarea Băncii naționale a româniei și a
consiliului concurenței. 

noerr îșI consolIdeAzĂ dePArTAmenTul de TAXe, 
PrIn cooPTAreA A doI memBrI noI
carmen mazilu, consultant fiscal cu 14 ani de
experiență în domeniul contabil şi fiscal, şi
miruna ghinescu, consultant cu experiență în
domeniul fiscal, s-au alăturat la începutul
acestui an departamentului de taxe al noerr. 
carmen mazilu a mai lucrat la noerr atât în
departamentul de servicii financiare, cât și în
cel de taxe până în anul 2011, și aduce acum
experiența acumulată în ultimii opt ani în alte
două  companii de consultanță de taxe. de-a
lungul celor 14 ani de carieră, carmen mazilu
a oferit consultanță și asistență fiscală
clienților din diverse industrii cheie, precum
producție, retail, auto, real estate, construcții,
farmaceutică și servicii financiare. 

În calitatea sa de senior tax Advisor,
carmen mazilu se va concentra pe
acordarea de consultanță și asistență fiscală
în activitatea curentă a clienților, precum și
în cazuri de structurare si restructurare,
planificare fiscală, due diligence, audit si
prețuri de transfer. 
Înainte de a se alătura echipei noerr,
miruna ghinescu şi-a desfășurat activitatea
profesională în cadrul uneia dintre cele
patru companii „Big four”, oferind în
special asistenţă în domeniul preţurilor de
transfer, precum şi în cadrul revizuirilor
fiscale din categoria due dilligence. În
calitatea sa de junior tax Advisor în cadrul

departamentului de taxe al noerr, miruna
ghinescu va continua să acorde asistență
fiscală în domeniul preţurilor de transfer şi
în cadrul revizuirilor fiscale, urmând să
abordeze şi aspecte de fiscalitate la nivel
național şi internațional.   
noua echipă de taxe a noerr – condusă de
Iulian sorescu (Associated Partner, Head of
noerr finance & tax)  – va oferi în
continuare clienților săi soluții viabile în
domeniul fiscal, oferind totodată servicii
integrate împreună cu  echipele din cadrul
departamentelor financiar, contabilitate &
payroll, ajutor de stat și consultanță de
management.
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hAțegAn ATTorneys 
îșI înTĂreșTe echIPA de AvocAțI 
Hațegan Attorneys, una dintre cele mai
importante case de avocatură din partea de
vest a țării, anunță o promovare și lărgirea
echipei. florina mattick a fost promovată în
poziția de senior Associate în cadrul
departamentului de Insolvență și litigii. În
același timp, echipa se extinde prin recru -
tarea lui Alin tegzes, în poziția de Associate,
în cadrul practicii de corporate commercial.
Hațegan Attorneys este o firmă de
avocatură locală cu viziune internațională,
iar florina mattick și Alin tegzes, prin
specializările și experiența lor, aduc
plusvaloare serviciilor juridice oferite de
biroul nostru în practicile în care
activează”, a declarat Av. Ioana Hațegan,
managing Partner.

florina mattick s-a alăturat echipei Hațegan
în anul 2011, după care a obținut o diplomă
de master cu specializare în dreptul
european al Afacerilor și a făcut un stagiu de
studiu în germania. este specializată în
domeniul dreptului insolvenței, reprezentând
cu succes companii de talie națională și
internațională în cadrul procedurilor de
insolvență. cunoștințele profesionale și
experiența acumulată îi permit să analizeze
cu acuratețe aspecte juridice complexe,
reușind astfel să vină în întâmpinarea celor
mai solicitante proiecte și oferind consultanță
juridică de specialitate.
Alin tegzes s-a alăturat echipei Hațegan
Attorneys în octombrie 2018, după
promovarea examenului de primire în

profesie ca avocat. el a ocupat anterior postul
de contract manager în cadrul unei companii
multinaționale ce activa în sectorul It, acesta
fiind unul dintre cei mai mari furnizori şi
prestatori de servicii It la nivel mondial. În
toata această perioadă, Alin a lucrat pe
proiecte şi contracte de o complexitate
foarte ridicată, desfăşurându-şi activitatea în
limba germană şi engleză, proiecte ce
necesitau o cunoaștere şi dezvoltare aprofun -
date în domeniul dreptului comercial şi al
comerţului internaţional. Această experienţă
aduce Hategan Attorneys un plus de valoare,
datorită cunoştinţelor juridice aprofundate,
experienţă practică şi capacitate de
soluționare a diverselor probleme complexe
din domeniul dreptului comercial.

cIne esTe AvocATul român
eXPerT în PrAcTIcA de whITe collAr crIme
Avocatul penalist mihai mareș, partener
coordonator al firmei de avocatură
mareș/danilescu/mareș în asociere cu dan
lupașcu cA este singurul avocat român, recu -
noscut la nivel internațional, de către faimosul
ghid juridic – legal 500, ca fiind “leading” în
practica locala de White collar crime.
Pentru al doilea an consecutiv, avocatul mihai
mareș, este evidențiat, de către legal 500, ca
expert local în practica de White collar crime,
iar mareș/danilescu/mareș în asociere cu
dan lupașcu cA este evidențiată în banda 1,
ca fiind una dintre firmele de avocatură din
 românia, cu cele mai bune recomandări și
performanțe în domeniul dreptului penal al
afacerilor.
cu o practică de peste 20 de ani în sfera
infracționalitații economico-financiare, mihai
mareș deține o vastă experiență în dosare
penal - economice, ce se concentrează
exclusiv pe reprezentarea la nivel
internațional a unor mari grupuri industriale,

instituții financiare, companii, antreprenori,
iar local, în domenii care implică
contabilitatea, fraudele financiare și fiscale,
luarea de mită sau încălcări ale normelor de
concurență și de mediu.
mihai mareș este recunoscut drept unul
dintre puținii avocați specializați în domeniul
White collar crime, având „cunoștințe
aprofundate în cazuri de business crime”,
acesta fiind și singurul avocat recomandat în
românia, de către global law experts, ca

specialist în gestionarea cazurilor de drept
penal al afacerilor.
„Recunoașterea ca experți în domeniul vast al
dreptului penal al afacerilor, de către Legal
500, vine să confirme faptul că echipa noastră
este una foarte bine pregătită, închegată și
capabilă să ofere clientului o vedere 360 de
grade asupra situației juridice în care se află.
Împreună cu echipa de avocați
Mareș/Danilescu/Mareș în asociere cu Dan
Lupașcu CA, reușim să oferim un suport
profesional de cea mai înaltă calitate
persoanelor private și companiilor care
apelează la serviciile noastre”, a declarat mihai
mareș, partener coordonator al firmei de
avocatură mareș/danilescu/mareș.
Asistența specializată a avocatiilor
mareș/danilescu/mareș în asociere cu dan
lupașcu cA, este oferită, în prezent, în dosare
mamut, precum: rompetrol II, mineriada,
loteria și ultimul dosar rompetrol, după
preluarea companiei de către kazmunaygaz.
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Piața de fuziuni și achiziții din
românia a consemnat o
scădere considerabilă în primul
trimestru al acestui an,
comparativ cu aceeași perioadă
din 2018. Potrivit estimărilor
deloitte, valoarea totală a
pieței, inclusiv tranzacțiile care
nu au avut o valoare
comunicată, a fost între 200 și
300 de milioane de euro, în
timp ce, în baza surselor pu -
blice, tranzacțiile a căror va -
loare a fost comunicată au
tota lizat 120 de milioane de
euro. 
„deși cifrele sugerează o
diminuare a activității, credem
că, în situația particulară a
acestui început de an, vorbim
mai degrabă de o prelungire a
proceselor aflate în
desfășurare, care ne așteptăm
să se concretizeze în perioada
următoare. Piața oferă în
continuare oportunități atât
pentru consultanți, cât și
pentru proprietarii interesați
de vânzare. vedem inițiative
de exit ale unor proprietari de
afaceri care vor să beneficieze
pe această fereastră de
oportunitate și care credem că
se vor finaliza cu succes”, a
spus ioana filipescu, partener
consultanță în fuziuni și
Achiziții, deloitte românia. 
numărul de tranzacții
monitorizate în primul
trimestru a fost de 15, dintre
care numai două au avut
valoarea anunțată oficial.

tendința manifestată în ultimii
ani, de a nu face publică valoa -
rea tranzacțiilor, s-a accentuat
în acest început de an. În
perioada similară din 2018 au
fost contabilizate în total 20 de
tranzacții, dintre care șapte au
avut valoarea anunțată.

Tranzacțiile cu valoare
semnificativă în primul
trimestru au fost:  

l preluarea de către fondul de
investiții mAs real estate a
unui portofoliu de nouă

centre comerciale în roman,
Baia mare, slobozia, focșani,
râmnicu sărat, târgu
secuiesc, făgăraș,
gheorgheni, sebeș (valoare
de 113 milioane de euro);

l preluarea de către grupul
orbico, unul dintre cei mai
mari distribuitori de bunuri
de consum din europa
centrală și de est, a
Interbrands marketing &
distribution, unul dintre
liderii din românia în
sectorul de distribuție
(valoare necomunicată);

l fuziunea dintre subsidiara

din ungaria a grupului emAg
și extreme digital din
ungaria, în urma căreia va
rezulta una dintre cele mari
companii de e-commerce din
europa centrală și de est;

l preluarea de către compania
transcendia din suA a
Industrial mecano Import
export, producător de
sisteme și material de
ambalare (valoare
necomunicată);

l achiziția de către mega
Image a rețelei zanfir din
vrancea (valoare
necomunicată).

AnAlIzĂ deloITTe:
PIAțA de FuzIunI șI AchIzIțII A PIerduT
dIn TurAțIe lA încePuT de An
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termene.ro, cea mai complexă
platformă care oferă informații
actualizate în timp real despre
firmele din românia, a
înregistrat o creștere de 81% a
cifrei de afaceri în 2018,
comparativ cu anul precedent.
Astfel, veniturile companiei au
avansat la 2 milioane de lei
(430.000 de euro) anul trecut,
comparativ cu 1,1 milioane de
lei (240.000 de euro) în 2017.
Profitul net înregistrat de
companie în 2018 a fost de
550.000 lei (120.000 de euro),
cu o marjă de profit de 28%.  
compania estimează o majorare
a veniturilor cu 70% pentru
finalul anului 2019, până la
750.000 de euro. 
„În primele trei luni din acest an,
termene.ro a înregistrat o
dublare a cifrei de afaceri, lucru
susținut de obținerea de noi de
clienți ca urmare a
recomandărilor clienților fideli și
de creșterea echipei de vânzări.
Începutul de an, cu rezultate
remarcabile și investiții în
tehnologie, ne determină să fim
foarte optimiști cu privire la
evoluția din 2019, care va fi cel
mai bun an din istoria de 5 ani a
companiei”, a declarat Adrian
dragomir, fondator și ceo al
businessului.  
numărul de clienți ai companiei
termene.ro a crescut cu 75% în
ultimul an și a ajuns la 1400 de
firme la sfârșitul lui martie 2019,
față de 800 de companii în
aceeași perioadă a anului trecut.
tot mai mulți clienți au acces la

produsele și modulele
platformei termene.ro și
beneficiază de date sigure,
accesibile, complete și
actualizate, astfel încât
estimarea companiei arată că
numărul de clienți va ajunge la
2000 de firme la finalul anului
2019. numărul de angajați ai
termene.ro a ajuns la 27
specialiști la începutul lunii
aprilie, față de 19 membri ai
echipei în perioada similară a
anului trecut. În ultimul an,
termene.ro a adăugat în
portofoliu o serie de produse și
modele utile antreprenorilor și
managerilor, cele mai
importante fiind Bizzila, Analiza
fiscală, Automatizarea
procesului de compliance și
verificare firme Internațional,
produsul care oferă clienților
rapoarte despre firme la nivel
internațional.  

Top 5 produse utilizate de
clienții Termene.ro 
cele mai importante produse și
module utilizate de clienții
termene.ro sunt verificarea
informațiilor despre firme,
monitorizarea clienților,
furnizorilor și a concurenței,
managementul dosarelor de
instanță, Bizzilla – Prospectare,
analize și studii de piață și API –
acces la baza de date termene
în mod programatic. 

verificare Firme 
Produsul de verificare a
informațiilor despre firme

oferit de termene.ro oferă
informații financiare și juridice
actualizate despre toate firmele
din românia, cum ar fi datele
financiare, datele fiscale,
insolvență, informații despre
asociați și administratori,
dosare de instanță, garanții
mobiliare, achiziții publice și
incidente de plată.

monitorizare firme 
Prin intermediul produsului
monitorizare firme, clienții
termene.ro sunt avertizați prin
e-mail, sms sau direct în
platformă atunci când apar
informații noi cu privire la
firmele pe care le
monitorizează.

management dosare instanță
Produsul Management dosare
de instanță este un instrument
unic pe piața juridică din
românia, prin care clienții
termene.ro au acces la
informațiile despre orice dosar
în instanță, își pot crea un
portofoliu cu dosarele de
interes și păstrează un control
foarte precis al acțiunilor
referitoare la dosarele din
portofoliu. 

Bizzilla – analize 
și studii de piață   
Prin intermediul produsului
BizZilla, căutarea de informații
despre companii și despre
mediul de afaceri se face cel
mai ușor. Astfel, BizZilla ajută
antreprenorii și managerii să

filtreze și să obțină rezultate
după criteriile dorite, să
vizualizeze grafice și statistici în
funcție de ceea ce caută și să
analizeze o listă proprie de
firme.  

API – acces la baza de date
termene în mod programatic 
Prin modului API, clienții
termene.ro primesc orice
informații care îi ajută în
propria afacere, din întreaga
bază de date, prin API-ul din
platforma termene.ro. clienții
au acces la toate datele
necesare activității
antreprenoriale într-o singură
aplicație. un exemplu este
eliminarea erorilor în facturare:
clientul află înainte de a emite
o factură din aplicație dacă
agentul economic este în
registrul tvA la încasare, dacă
este activ/inactiv fiscal, dacă
aplică split tvA.  

despre Termene.ro 
termene.ro este o companie
înființată în anul 2014 din
dorința de a permite
companiilor identificarea
oportunităților de afaceri și
evaluarea corectă a riscurilor
pentru afaceri mai prospere,
oferind o platformă intuitivă și
foarte ușor de utilizat. Peste
1400 de companii au acces
zilnic la o platformă completă
care oferă informații
actualizate în timp real despre
datele financiare și juridice ale
firmelor din românia.

Termene.ro: creșTere de 81% A cIFreI 
de AFAcerI Anul TrecuT. 2019 esTe cel mAI
Bun An dIn IsTorIA de 5 AnI A comPAnIeI
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Tindem spre 
o piață imobiliară matură
Interviu cu AndreeA rucA, Avocat Partener, cI Av. ruca Andreea - cristina

consider că
documentațiile
de urbanism în
vederea obținerii
avizelor și
autorizațiilor ar
trebui mai
degrabă
unificate, decât
simplificate,
aspect ce ar
presupune și
investiții mari la
nivelul
administrațiilor.

cum a decurs trimestrul I pentru
cabinetul dumneavoastră de
avocatură? ce obiective aveți în
acest an?

trimestrul I a fost unul foarte activ
și provocator, cu noi proiecte și
multă muncă, însă și cu rezultate
pe măsură, ceea ce ne face să fim
încrezători în forțele noastre.
obiectivele acestui an sunt
aceleași, să venim în sprijinul
clienților noștri, să le înțelegem
nevoile și să le oferim servicii de
calitate, astfel încât aceștia să își
atingă obiectivele propuse.

care sunt departamentele care
generează cele mai mari venituri? 
departamentul de real-estate și cel
fiscal.

v-ați axat pe real estate / drept
imobiliar. care au fost principalele
provocări întâlnite în această arie
de practică, în ultima perioadă?

Provocările sunt multiple și
complexe, fapt datorat schimbărilor
legislative în acest domeniu. ca
atare, trebuie să fii mereu conectat
la aceste modificări legislative, să
anticipezi evoluția pieței și să le
corelezi cu nevoile clienților, pentru
a veni în preîntâmpinarea acestora
în vederea găsirii unor soluții
optime pentru aceștia. desigur,
practica europeană nu este de
neglijat în acest domeniu.

cum apreciază dezvoltatorii
imobiliari termenele în care se
eliberează documentațiile de
urbanism în vederea obținerii
avizelor și autorizațiilor?

când vorbim despre timpul necesar
eliberării unei autorizații, îmi vine în
minte un exemplu pozitiv, în ceea
ce privește celeritatea, și acela este
clujul. Altfel, durează mai mult,
raportat la investiția efectuată cu
achiziționarea terenului pe care
urmează a se construi, costurile
aferente depunerii documentației
necesare (proiecte, memorii,
expertize, obținerea de avize etc.), a
echipelor de muncitori antamate, a
contractelor încheiate cu furnizorii
pentru materiale etc. și dorința
beneficiarilor de a-și recupera cât
mai curând posibil investițiile
făcute.
consider că documentațiile de
urbanism în vederea obținerii
avizelor și autorizațiilor ar trebui
mai degrabă unificate decât
simplificate, aspect ce ar
presupune și investiții mari la
nivelul administrațiilor.

Jucătorii din piață au remarcat o
creștere a numărului de dosare de
anulare a autorizațiilor, pentru motive
mai mult sau mai puțin pertinente.
cum vedeți acest fenomen?

Acest aspect se poate observa din
simpla verificare a portalului

instanțelor de judecată. consider
că acest fenomen este îngrijorător,
întrucât, pe de o parte, știrbește
încrederea în autoritățile emitente
a actelor administrative respective,
iar pe de altă parte, după cum ați
spus, litigiile au la bază motive mai
mult sau mai puțin pertinente, iar
la finalul unui litigiu de 4-5 ani,
dacă motivele se dovedesc
neîntemeiate, nimeni, în mod real,
nu răspunde de pierderile
materiale suferite de acel
investitor. spun practic, întrucât
teoretic, legea îi permite
recuperarea daunelor, după un
lung șir de procese de încă 4-5 ani,
unde plătește taxe de timbru la
valoare, expertize etc., iar, teoretic,
presupunând că ar avea o hotărâre
favorabilă, persoana, căci de obicei
sunt persoane fizice cele care
demarează astfel de litigii, nu are
bunuri de acea valoare, iar practic
acel investitor rămâne cu pierderea
care nu mai poate fi recuperabilă în
niciun fel.
mai mult, pe perioada litigiului
acesta nu va putea vinde imobilele,
ceea ce îi blochează și alte
investiții. or, tot acest fenomen are
efecte și pe plan socio-economic,
căci în această perioadă nu sunt
încasate taxe la bugetul de stat, nu
sunt plătite impozite, rata
șomajului crește, și tot așa. 
consider că pentru a stopa toate
aceste efecte negative ar trebui luat
ca exemplu modelul european,

Judecătorii sunt
foarte bine
pregătiți, în orice
domeniu, cu
precădere în
domeniul
imobiliar unde
litigiile sunt
foarte complete
și complexe și
comportă
diverse
particularități.
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unde, în momentul emiterii
autorizației, atât investitorul, cât și
autoritatea emitentă, într-un anumit
procent fiecare, să acorde o garanție
– o anumită sumă de bani – într-un
cont escrow, iar în cazul unui litigiu
de orice gen, acea pagubă să fie
recuperată din acel cont.
citisem despre un astfel de Proiect
și la noi, în luna decemrie a anului
trecut, și sper să se și concretizeze
într-un fel.
Poate ar trebui luat în considerare
și în ce măsură pentru astfel de
procese, fără a îngrădi dreptul la
liberul acces la justiție, pe care chiar
curtea europeană de justi’ie nu îl
consideră un drept absolut, este
necesară introducerea unei taxe de
timbru la valoarea
proiectului/investiției a cărei
autorizație se contestă. Așa ar
putea fi degrevate și instanțele de
cererile având la bază motive
neîntemeiate.

cum apreciați pregătirea
judecătorilor care soluționează litigii
de drept imobiliar?

judecătorii sunt foarte bine pregă -
tiți, în orice domeniu, cu precădere
în domeniul imobiliar, unde litigiile
sunt foarte complete și complexe și
comportă diverse particularități.
cu toate acestea, în acest domeniu,
nu trebuie neglijat rolul avocatului,
care este primul judecător al
cazului. de aceea, acesta, dat fiind
volumul de muncă al instanțelor în
acest domeniu, trebuie să vină în
sprijinul judecătorului cu o pregătire
temeinică și aplicată cazului
respectiv.

în multe cazuri au fost sesizate o
lipsă de responsabilitate și o
suprapunere a atribuțiilor de control
ale autorităților care reglementează
acest sector. ce soluții vedeți pentru
o diminuarea birocrației și pentru
stimularea investițiilor?

revin la răspunsul dat cu exemplul
vestului care poate fi perfectibil, în
ceea ce privește atribuțiile
autorităților și, de ce nu, făcută o
analiză și a instituțiilor europene în
acest domeniu, pentru a avea o
imagine de ansamblu și a aplica la
nivel național ceea ce este necesar.
consider că pentru stimularea
investițiilor ar trebui simplificată
procedura și scurtate termenele în

care se emit autorizațiile, avizele
necesare, să fie credibilizate mai
mult autoritățile care emit aceste
acte și să nu primeze o suspiciune
în ceea ce privește atribuțiile
acestora, să existe o garanție, în
solidar, a investitorilor și
autorității emitente, în ceea ce
privește proiectul/investiția, taxe
de timbru la valoarea
proiectului/investiției.
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în ultimii ani a fost o efervescență
pe toate segmentele  – rezidențial,
birouri, industrial, logistic, retail,
hoteluri etc. Putem spune că piața
imobiliară din țara noastră este una
matură? 

da, așa este, iar acum piața este
una așezată, deși în continuă
creștere.
Având în vedere schimbările

legislative continue din ultima
perioadă, a jucătorilor din această
piață care au devenit din ce în ce
mai competitivi atât din punct de
vedere al serviciilor și produselor
oferite, cât și din punctul de vedere
profesional, a modului în care se
adaptează schimbărilor legislative,
a strategiilor de investiții, precum și
a solicitanților – cumpărători care
sunt foarte bine informați și în

cunoștință de cauză, pot spune că
se tinde spre o piață imobiliară
matură. 

cum vedeți evoluția în următorii ani
a acestei industrii, ținând cont de
potențialul ei de creștere, de
tranzacțiile realizate în ultimii doi
ani, de nivelul actual al prețurilor  și
de cererea clienților?

cred că și în următorii ani piața va
fi în creștere, datorită cererilor
care sunt mai mari decât ofertele.
ca nivel al prețurilor, consider că
acestea se vor adapta în funcție de
cerere și ofertă, zonă, serviciile și
calitatea oferite. 

cum percepeți nivelul de fiscalitate
în industria construcțiilor?
considerați că ar mai fi nevoie de
alte facilități?

dacă luăm în calcul că piața
construcțiilor este una dintre
industriile care produc cele mai
mari venituri la bugetul de stat,
datorită oamenilor angrenați în
proiecte, și mă refer aici de la
dirigintele de șantier până la paznic
sau manipulant, contractelor
încheiate cu furnizorii de produse
etc., facilitățile fiscale sunt
binevenite, întrucât acestea dau
posibilitatea reinvestirii profitului și
generarea de alte taxe la bugetul
de stat. 

care sunt ariile de expertiză pe care
mizați în următorii ani și ce domenii
intenționați să consolidați?

În următorii, ani ariile de practică
pe care mizez sunt aceleași, real
estate, fiscalitate și dreptul
proprietății intelectuale. mi-aș dori,
dacă voi avea posibilitatea, și
pentru că sunt din constanța, să
activez și în dreptul maritim, însă
voi vedea dacă se va concretiza
acest proiect.
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Indiferent de ariile de practică,
consider că cel mai important este
să continui să le ofer clienților
servicii de calitate care să
corespundă nevoilor lor.

cum percepeți strategiile de
investiții ale clienților
dumneavoastră?

strategiile de investiții ale clienților
mei sunt unele mature și prudente,
care au la bază studii de
fezabilitate, de marketing, menite
să anticipeze evoluția pieței,
impactul investiției, bugetul
necesar demarării acesteia,
potențiale pierderi, amortizarea
investiției etc. desigur că mereu,
cu toate măsurile de precauție,
există și factori exteriori care nu
pot fi anticipați întru totul, însă
chiar și în situația în care aceștia
intervin, ceea ce am apreciat
dintotdeauna la clienții mei este
perseverența și adaptabilitatea
prin care au dus orice proiect la
bun sfârșit.

unde vă vedeți peste cinci ani, ca
dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și poziționarea
în piață?

mă văd profesând cu aceeași
dăruire și pasiune, fără a neglija
activitatea și principiile predate de
maestrul meu, Av. Hugo vitzman,
cu a cărui societate de avocatură
am onoarea și norocul de a
colabora de peste 15 ani. 
În măsura în care va fi necesară
practica și experiența mea, doresc
să particip atât la programul de
stagii de pregătire a noilor
generații, cât și ca speaker la
conferințe ce au ca teme domeniile
în care activez.
Peste cinci ani vă invit să mă
vizitați, să vă spun dacă aceste
planuri și altele s-au realizat 
și în ce fel.

Ați realizat activităţi de tip csr
(corporate social responsibility)?
care sunt acestea? 

da, este o practică constantă în
cadrul cabinetului meu de
avocatură. În general, colaborez cu
ong-uri care activează în domeniul
sănătății și educației în vederea

obținerii de fonduri pentru
realizarea obiectivelor propuse. 
consider că, trăind în societate,
este necesar ca fiecare dintre noi,
prin ceea ce face, să dea înapoi
societății ceva din ce știe a face mai
bine.

mircea fica

Piața
construcțiilor
este una din
industriile care
produce cele
mai mari venituri
la bugetul de
stat, datorită
oamenilor
angrenați în
proiecte, și mă
refer aici de la
dirigintele de
șantier până la
paznic sau
manipulant.
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deși există puține reguli
referitoare la arhivarea e-
mailurilor în firmele de
avocatură, regulile de retenție
existente se suprapun adesea
cu regulile de păstrare a
documentelor ce
reglementează activitățile
clienților. de exemplu, dacă un
client al unei firme de
avocatură operează în sectorul
financiar sau al sănătății,
anumite e-mailuri trebuie
păstrate timp de cel puțin
șapte-zece ani pentru a se
conforma. documentele
referitoare la clienții care
operează în industria media sau
farmaceutică ar putea fi
păstrate timp de până la
cincizeci de ani, în timp ce
unele documente din domeniul
de investiții și de asigurare ar
trebui păstrate pe o perioadă
nedeterminată. chiar și atunci
când un client nu operează 
într-o industrie reglementată,
majoritatea regulamentelor de
stat și normele de conduită
profesională afirmă că firmele
de avocatură ar trebui să
păstreze înregistrările clienților
timp de cel puțin șapte ani
după ce o afacere este închisă.
volumul de date stocate în
aceste perioade poate fi
colosal. firmele de avocatură
sunt utilizatorii mari ai
servicului de e-mail și mulți
folosesc serverele lor de e-mail,
ca un sistem de facto pentru

depozitarea documentelor.
Acest lucru poate cauza
probleme cu spațiul disponibil
pentru procesarea e-mailurilor
și recuperarea documentelor,
pentru a sprijini litigiul.
Arhivarea e-mailurilor pentru
firmele de avocați ajută la
rezolvarea acestor probleme,
dar este important ca orice
soluție implementată să fie atât
sigură, cât și eficientă.

Provocări în administrarea 
e-mail-urilor
de obicei, firmele de avocatură
au servere de e-mail bine
dimensionate, funcționale sau
soluții de groupware pentru
comunicarea prin e-mail. 
Însă aceste sisteme nu au fost
concepute pentru a stoca date
pe perioade lungi de timp sau
pentru furnizarea în masă. În
termeni practici, acest lucru
poate duce la dificultăți tehnice
(funcționalitate, resurse,
performanță), implicații juridice
sau constrângeri financiare.

cum funcționează arhivarea 
e-mail-urilor?
o arhivă de e-mail ar trebui
considerată o extensie a
sistemului de e-mail deja
existent. Administratorul
definește politicile de arhivare a
e-mail-urilor, cum ar fi ce e-
mail-uri sunt arhivate, când are
loc arhivarea și dacă e-mail-urile
ar trebui să fie șterse, dacă

există o copie în arhivă. Arhiva
permite gestionarea eficientă a
unor volume foarte mari de
date, precum și furnizarea
accesului rapid și facil tuturor
utilizatorilor dintr-o companie.

obiective
l Îndeplinirea cerințelor legale;
l reducerea volumului de

încărcare al server-elor de 
e-mail;

l mutarea fișierelelor într-o
arhivă centrală pentru
căutare rapidă.

Beneficii
l costuri scăzute de achiziție,

funcționare intuitivă și cerințe
minime de sistem, acces ușor
pentru utilizatorii finali.

l Integrarea perfectă în
infrastructura existentă 
și opțiunea de a instala
mailstore pe o mașină virtuală
pe hardware-ul existent

l server-ul mailstore permite
arhivarea e-mailurilor,
indiferent de sistemul de e-
mail utilizat pentru stocare. 
În timpul procesului de
arhivare nu se vor efectua
modificări asupra sistemului
de e-mail și nu este nevoie de
acces administrativ.

Arhivare completă 100%
Prin arhivarea tuturor e-mail-
urilor, odată ce sunt primite sau
trimise, organizațiile pot fi
sigure că e-mail-urile sunt

securizate. chiar dacă
utilizatorii elimină e-mailuri din
cutiile poștale, acele e-mailuri
vor fi deja arhivate.

Arhivarea e-mail-urilor
existente
serverul mailstore permite
arhivarea e-mail-urilor existente
din: cutiile poștale, foldere
publice, cutiile poștale
partajate, clienții de e-mail 
și fișierele de e-mail 
(de ex. fișierele Pst).

sistemele de e-mail acceptate:
l microsoft exchange server

20031, 20071, 2010, 2013,
2016 și 2019;

l microsoft office 365;
l g suite.

Toate serverele de email
compatibile ImAP sau PoP3
l mdaemon, IceWarp 

și kerio connect;
l Pst, eml și alte fișiere 

de e-mail;
l clienți de e-mail, cum ar fi

microsoft outlook și mozilla
thunderbird.

Puteți testa funcționalitățile
mailstore solicitând o întâlnire
și o demonstrație live realizată
de unul dintre experții romsym
data – distribuitor autorizat
mailstore  în românia!
(contactați romsym data: 
+4 021 323 14 31,
romsym@romsym.ro)

Arhivarea e-mail-urilor 
în firmele de avocatură
e-mail-ul nu este doar una dintre cele mai importante modalități de comunicare, ci este și una dintre cele mai mari și mai valoroase
resurse de informații din domeniul afacerilor. Informațiile trimise prin e-mail nu sunt în general stocate în altă parte, ci pur și simplu
rămân în cutiile poștale ale angajaților. Acest lucru rezultă în crearea unui repozitoriu de informații ce se întind pe mai mulți ani 
și se măresc pe parcursul timpului. Pentru ca o companie să aibă succes, este esențial să securizeze informațiile (Backup / restore),
să îndeplinească cerințele legale și să garanteze în continuare accesul rapid și ușor către informații pentru angajați.
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Avem cadrul legal, dar
observăm deocamdată o lipsă
de atracție în acest domeniu.
Probabil, pe de o parte, lipsa de
inițiativă din partea entităților
publice iar pe de altă parte
lipsa de viziune a mediului de
afaceri care ar trebui să
genereze sau mai bine zis să
identifice necesități care să fie
transpuse în parteneriate.
Implicarea mediului de afaceri,
dar și a societății civile poate
genera astfel de parteneriate,
în domenii generatoare de
profituri, care reclamă investiții
imediate. Insistența ”privaților”
pentru astfel de proiecte este
aptă să dezvolte întregi
segmente de activitate și să
mărească capacitatea societății
de a-și asigura singură
bunăstarea.
noi am identificat la anumiți
investitori dorința de a se iniția,
la nivel conceptual, asupra
noilor posibilități de
contractare publică, apreciind
astfel că mediul de afaceri
dorește accelerarea unor astfel
de parteneriate.
Am vizitat în cursul anului
trecut un penitenciar în sudul
londrei, care era administrat
într-o formulă public-privată,
finanțarea logisticii cu deținuții
fiind asigurată de o renumită
firmă de tichete de masă, care
operează și în românia.
calitatea vieții deținuților era
impecabilă, autoritațile
ocupându-se doar de partea

juridică, operațională, de pază
și evidență. 
soluția cooperării bazate pe
contracte de parteneriat public-
privat, în diferite forme, dintre
autoritățile publice și mediul de
afaceri, în scopul asigurării
finanțării, construirii, renovării,
managementului, întreținerii
unei infrastructuri sau furnizării
unui serviciu, reprezintă 
o soluție larg uzitată 
în majoritatea statelor 
membre ue. 
Putem aprecia faptul că
principala diferență dintre
parteneriatele public-private și
proiectele tradiționale constă în
principal în faptul că riscurile
sunt partajate între partenerul
public și cel privat. Principial,

riscurile aferente unui proiect
realizat în cadrul unui
parteneriat public-privat ar
trebui transmise părții care
este cea mai în măsură să le
gestioneze, scopul fiind acela
de a obține un echilibru între
alocarea riscurilor și beneficiile
acordate părții care își asumă
riscurile respective. Partenerul
privat răspunde adesea de
riscurile legate de proiectarea,
construcția, finanțarea,
gestionarea și mentenanța
infrastructurii în cauză, în timp
ce partenerul public își asumă,
de regulă, riscuri la nivel de
legislație, autorizare,
reglementare sau de politică.
Potrivit actului normativ care
reglementează activitatea,

ordonanța de urgență nr.
39/2018, parteneriatul public-
privat are ca deziderate
implementarea unui proiect
public, reabilitarea ori, după
caz, extinderea unui bun sau a
unor bunuri care vor aparţine
patrimoniului public. de
asemenea, ordonanţa
reglementează posibilitatea de
a se realiza în parteneriat
public-privat și proiecte care
presupun exclusiv operarea
unui serviciu public.

conTrAcT de mInImum 5 AnI

Printre elemente esențiale ale
parteneriatului public-privat se
află durata de minimum 5 ani a
raporturilor contractuale, care
să permită partenerului privat
recuperarea investiţiei şi
realizarea unui profit rezonabil,
finanţarea proiectului, în
principal din fonduri private şi,
după caz, prin punerea în
comun a fondurilor private cu
fonduri publice sau distribuirea
riscurilor între partenerul
public şi partenerul privat, în
funcţie de capacitatea fiecărei
părţi contractante de a evalua,
gestiona şi controla riscurile
implicate.
față de vechile reglementări,
legiuitorul a înlocuit în multe
dispoziții termenul de proiect
de parteneriat public-privat cu
cel de contract de parteneriat
public-privat.
finanţarea investiţiilor care se

Parteneriatele public-private, 
de la legislație la practică
Articol de AdrIAn sImIon, Partener Fondator şi Asociat coordonator, simion, nere & Iordache
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realizează în cadrul contractelor
de parteneriat public-privat se
poate asigura, după caz:
integral, din resurse financiare
asigurate de partenerul privat;
din resurse financiare asigurate
de partenerul privat, împreună
cu partenerul public. cota de
contribuție a partenerului
public la finanțarea realizării
investițiilor dintr-un contract de
parteneriat public-privat
reprezentată de resurse
financiare de altă natură decât
fonduri externe nerambursabile
şi contribuţia naţională aferentă
unor astfel de fonduri nu poate
depăși 25% din valoarea totală
a investiției. Proiectele de
parteneriat public-privat care
combină fonduri ue cu resurse
financiare private sunt
denumite parteneriate public-
privat cu finanțare mixtă. Prin
includerea de fonduri ue într-
un astfel de parteneriat,
proiectul poate fi astfel mai
accesibil din punct de vedere
financiar pentru sectorul public,
ca urmare a diminuării
nivelurilor de finanțare
necesare.
Actul normativ prevede
constituirea, în termen de 1 an,
a unui fond special de finanțare
a contractelor de parteneriat
public-privat care se încadrează
în categoria proiectelor
strategice. Acest fond special
va fi constituit din venituri
publice provenind din resurse
financiare fiscale și nefiscale,
inclusiv subvenții, prevăzute de
legea specială de înființare a
respectivului fond special. În
scopul implementării
contractului de parteneriat
public-privat se înființează și
funcționează, conform legii
societăților nr. 31/1990, o
societate de proiect.
Prin contractul de parteneriat

public-privat, partenerul public
va putea transmite sau
constitui, în favoarea societăţii
de proiect, dreptul de a colecta
şi utiliza pentru derularea
proiectului tarife de la
utilizatorii bunului/bunurilor
sau serviciului public ce
formează obiectul contractului
de parteneriat public-privat.
tipurile de tarife şi nivelul
acestora se reglementează în
condiţiile legii.
În vederea încheierii și începerii
executării obligațiilor dintr-un
contract de parteneriat public-
privat este necesară
parcurgerea mai multor etape:
realizarea de către partenerul
public a unui studiu de
fundamentare a proiectului,
aprobarea studiului de
fundamentare de către guvern
pentru proiectele administraţiei
publice centrale sau, după caz,
de către autorităţile
deliberative, pentru proiecte ale
administraţiei publice locale,
parcurgerea procedurii de
atribuire a contractului de
parteneriat public-privat,
aprobarea contractului de
parteneriat public-privat
rezultat în urma finalizării
negocierilor și inițializat de
către părți de către guvern
pentru proiectele administraţiei
publice centrale sau, după caz,
de către autorităţile
deliberative, pentru proiecte ale
administraţiei publice locale,
semnarea contractului de
parteneriat public-privat,
îndeplinirea tuturor condițiilor
suspensive prevăzute în
contractul de parteneriat
public-privat, inclusiv a
închiderii financiare.
Investitorul privat desemnat
câştigător al procedurii de
atribuire care încheie un
contract de parteneriat public-

privat dobândeşte calitatea de
partener privat. Acesta poate fi
o enitatate juridică sau un
finanțator persoană fizică.

PArTenerul PuBlIc
Are InIțIATIvA

este adevărat că ordonanța
stabilește faptul că iniţiativa
realizării unui proiect în regim
de parteneriat public-privat
aparţine partenerului public,
însă, dacă de exemplu avem
într-o localitate un teren viran
intravilan, neutilizat, aparținând
partenerului public, dar și
necesitatea unei unități
medicale, privatul poate solicita
inițierea unor discuții, în cazul în
care deține fondurile necesare
unei investiții în clădiri, personal
și aparatură. Partnerului public
îi va fi foarte greu să refuze
acea inițiativă, atât timp cât
necesitatea socială impune
dezvoltarea unei unități
medicale, ale căror costuri se
vor diminua foarte mult prin
punerea la dispoziție a
terenului.
durata contractului de
parteneriat public-privat se
stabileşte, în principal, în
funcţie de perioada de
amortizare a investiţiilor ce
urmează să fie realizate de
către societatea de proiect şi în
funcţie de modalitatea de
finanţare a acestor investiţii.
la stabilirea duratei se vpr avea
în vedere: evitarea
restricţionării artificiale a
concurenţei; asigurarea unui
profit rezonabil pentru
domeniul respectiv, ca urmare
a exploatării bunului/bunurilor
şi operării serviciului public ce
formează obiectul proiectului;
asigurarea unui nivel rezonabil
şi suportabil al preţurilor pentru
serviciile ce formează obiectul

proiectului, ce urmează să fie
plătite de către beneficiarii
serviciilor.
contractul de parteneriat
public-privat trebuie să prevadă
bunurile sau categoriile de
bunuri care, pe parcursul
derulării contractului sau la
încetarea acestuia, urmează să
intre în proprietatea
partenerului public, respectiv a
societăţii de proiect inclusiv,
după caz: bunurile realizate pe
parcursul executării contractului
ca urmare a realizării
investiţiilor asumate de către
partenerul privat sau societatea
de proiect, bunurile pe care
societatea de proiect trebuie să
le transfere partenerului public
la încetarea, din orice motiv, a
contractului de parteneriat
public-privat, bunurile pe care
partenerul public are opţiunea
de a le cumpăra la încetarea,
din orice motiv, a contractului
de parteneriat public-privat,
bunurile care rămân în
proprietatea societăţii de
proiect la încetarea, din orice
motiv, a contractului de
parteneriat public-privat.
Partenerul public are dreptul să
monitorizeze şi să controleze,
pe toată perioada derulării
contractului de parteneriat
public-privat, modul în care
partenerul privat şi/sau
societatea de proiect îşi execută
obligaţiile născute din
contractul de parteneriat
public-privat şi/sau din
prevederile legale aplicabile.
Apreciem că este o
oportunitate foarte mare
pentru mediul de afaceri, dar și
pentru persoanele fizice posibili
investitori, de a genera studii pe
baza cărora se poate ”activa”
inițiativa sectorului public, cu
scopul inițierii de parteneriate
public-private.
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cum este organizat
departamentul de real
estate al societății
dumneavoastră de
avocatură?

care au fost
principalele provocări
întâlnite în această arie
de practică, în ultima
perioadă?

cum apreciază
dezvoltatorii imobiliari
termenele în care se
eliberează
documentațiile de
urbanism în vederea
obținerii avizelor și
autorizațiilor?

cum vedeți evoluția în
următorii ani a acestei
industrii, ținând cont de
potențialul ei de
creștere, de tranzacțiile
realizate în ultimii doi
ani, de nivelul actual al
prețurilor și de cererea
clienților?

cum percepeți nivelul
de fiscalitate în
industria construcțiilor?
considerați că ar mai fi
nevoie de alte facilități?

Avocații își doresc 
stabilitate legislativă
sectorul imobiliar a fost în ultimii doi ani unul dintre cele mai dinamice sectoare din piață, înregistrând în continuare 
un număr impresionat de tranzacții. conform unui studiu efectuat de Pwc romania, în 2018 pe piața de fuziuni și achiziții
segmentul imobiliar a înregistrat o pondere de 18% din numărul total al tranzacțiilor, fiind depășit numai de segmentul
de IT&c. Avocații își doresc stabilitate legislativă. un exemplu al instabilității este legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, care a fost modificată de peste 30 de ori de la intrarea sa în vigoare. 
redacția legal magazin a chestionat societățile de avocatură despre evoluția sectorului de real estate în ultima
perioadă. în paginile următoare puteți urmări opiniile avocaților specializați în această arie de expertiză.

chestionarul legal magazin

1. 2. 3. 4. 5.
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BPv grigorescu ștefănică
răspunsurile au fost oferite 
de Anca Albulescu, avocat partener 
și nicolae ursu, avocat senior coordonator
1) departamentul bpvgs este adaptat la
dimensiunile societății noastre și la
necesitățile clienților noștri, fiind în
același timp flexibil prin adaptarea fiecărei
echipe de lucru la caracteristicile
proiectului în cauză. fiecare membru este
foarte bine pregătit pentru a oferi
clienților consultanță în toate domeniile
care țin de real estate (i.e. tot ceea ce ține
de dezvoltarea imobiliară a proiectelor
rezidențiale, centre comerciale,
industriale, spații logistice, închirieri de
spații, inclusiv toate aspectele de
autorizare a acestor proiecte din toate
punctele de vedere), precum și în domenii
adiacente care completează proiectele,
cum ar fi drept fiscal, drept societar,
dreptul mediului. 
În același timp, membrii echipei au, în
funcție de abilitățile și preferințele lor,
posibilitatea de a lucra în zonele real
estate-ului care le sunt mai apropiate: unii
colegi au o preferință mai mare să ofere
consultanță în faza de due diligence a unui
proiect sau în tranzacții comerciale care
presupun transferul unui proiect, alții
preferă să asiste clienții la închirierea de
spații (fiind mai obișnuiți cu negocierile
dintre proprietari și chiriași), alții au o
experiență mai mare pe probleme care țin
de autorizațiile necesare dezvoltării sau
modificării unui proiect. Încercam să
ținem cont de preferințele fiecărui
membru și să alocăm fiecăruia proiectele
care îi fac cea mai mare plăcere, fără însă
să pierdem din specializarea pe cât mai
multe domenii ale vastului real estate.

2) Problemele din reale estate sunt destul
de constante. ne întâlnim de foarte multe
ori cu aceleași vechi probleme, care sunt
mai degrabă tehnice, decât juridice: lipsa
de precizie a cadastrului, imposibilitatea
garantării lipsei suprapunerilor fără a
recurge la specialiști pe partea tehnică,
probleme vechi care vin de demult, din
procedura de restituire a terenurilor,
probleme logistice care țin de numărul

mare de succesiuni deschise și nefinalizare
– care nu sunt complicate din punct de
vedere juridic, dar care nu pot fi rezolvate
într-un termen rezonabil și implică foarte
multe resurse și formalități greoaie în
cazul în care nu toți succesorii sunt
cooperanți. există și multe probleme
legate de nefinalizarea procedurilor de
expropriere chiar pentru proiecte de
infrastructură încheiate de mai mulți ani.
la toate acestea se adaugă problemele
generate de practica  diferită și de
interpretarea prevederilor din materia
legislației autorizațiilor de construire și a
urbanismului în funcție de autoritatea
locală competentă. sperăm ca aceste
probleme să se diminueze odată cu
modificarea legii nr. 50/1991, deși
semnalele nu sunt atât de încurajatoare.

3) În ultimii ani s-au făcut progrese, dar
rămâne o problema majoră. nu numai
termenele, ci și practicile locale sau chiar
lipsa de coerență la nivelul aceleiași
primării sunt cauze frecvente ale
întârzierilor. există în prezent diverse
proiecte de modificări la legea nr.
50/1991 și la legea nr. 350/2001 care
încearcă să rezolve adevăratele dispute
doctrinare care generează nesiguranță și
probleme în rândul clienților.

4) este greu de apreciat mai ales că, în
trecut, multe dintre, așteptările unora,

prea optimiste sau prea alarmiste, nu s-au
confirmat. Până acum a existat o tendință
de creștere constantă, în ciuda multor
zvonuri legate de o criză viitoare. de
asemenea, multele amendamente
legislative au creat perioade de oscilație în
apetitul băncilor de a oferi credite, atât în
ceea ce privește acordarea de credite
pentru cumpărarea de locuințe, cât și în
ceea ce privește acordarea de credite
către dezvoltatorii imobiliari din orice
domeniu. În prezent, nu există foarte
multe bănci dispuse să acorde credite de
investiții, ceea ce limitează destul de mult
posibilitățile antreprenorilor din real
estate.

5) cu siguranță modificările recente din
legislația muncii și din cea fiscală, care au
vizat domeniul construcțiilor, au
potențialul de a fi benefice acestui
domeniu, în măsura în care sunt
interpretate și aplicate în acest sens.
totuși, pot crea și multe probleme, din
cauza modalității hazardate în care au fost
legiferate. mă refer în primul rând la
faptul că nu a existat o consultare
corespunzătoare cu toți actorii din
domeniul construcțiilor și din cele conexe,
cum ar fi producătorii de materiale de
construcții și transportatorii, domenii care
se confruntă cu probleme similare.
Potențialul mare de efecte adverse al
acestor modificări legislative vine în

Anca Albulescu, 
avocat partener, Bpv grigorescu ștefănică

nicolae ursu, avocat senior coordonator, 
Bpv grigorescu ștefănică
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primul rând din faptul că facilitățile fiscale
constituie un ajutor de stat care nu a fost
încă aprobat în prealabil de comisia
europeană, și prin urmare aceste facilități
nu au intrat încă în vigoare decât formal
(prin publicarea în monitorul oficial), dar
nu pot fi aplicate decât după autorizarea
de către comisia europeană a schemei de
ajutor de stat. În trecut, autoritățile
române s-au dovedit incapabile să obțină
în termen scurt autorizarea unor scheme
de ajutor de stat și nu există motive să
credem că de această dată facilitățile
pentru domeniul construcțiilor vor fi
autorizate într-un termen foarte scurt.
mai mult decât atât, experiențele din
trecut au arătat că rareori schema de
ajutor de stat a fost aprobată conform
coordonatelor gândite inițial de
autoritățile române. Întârzierea
momentului în care aceste facilități vor
deveni aplicabile are un mare potențial de
a crea pierderi antreprenorilor din
construcții.

Bădescu & Asociații
răspunsuri oferite de mihaela Bădescu,
managing Partner, Bădescu & Asociații

1) domeniul de real estate a devenit
foarte proeminent începând de acum doi
ani, când s-a înregistrat o creștere în piață
atât a tranzacțiilor, cât și a proiectelor
imobiliare. Bădescu & Asociații s-a
concentrat în ultima perioadă pe această
arie în dezvoltare, dar nu se pot enumera
„niveluri” organizaționale, noțiunea de
departament ar fi pretențioasă în această
etapă.  

2) Am observat un apetit recrescut pentru
dezvoltarea de proiecte rezidențiale, unele
mai sofisticate, elitiste, altele cu target mai
larg, detinate cumpărătorilor cu bugete
medii spre mici, provenite din credite
bancare. Pe acest palier a cresut cererea de
asistență din partea persoanelor fizice, mai
ales cu privire la forma de antecontracte
propuse de către dezvoltatori, vânzarea
făcându-se din faza de construcție.

Am asistat și la tranzacții ale unor clădiri
deja existente, de remarcat fiind faptul că,
deși vânzătorii se declară gata să vândă, la
momentul auditării actelor de proprietate
se constată foarte multe lipsuri sau
neconcordanțe între ceea ce este înscris
în documente și ce se constată în
realitate. Pe documentațiile cadastrale cu
precădere, în foarte multe cazuri, a fost
nevoie de intervenții, de la cele mai mici
(erori în cartea funciară, neobservate
până la momentul auditului) până la
înregistrări neactualizate, fie în urma
intervenției unor modificări – autorizate
sau nu –, fie în urma unor elemente
suplimentare inexistente în teren, sau
chiar neînregistrarea unor acte/fapte
juridice ce au avut loc ulterior dobândirii
dreptului de proprietate. 

3) fiind acte administrative, acestea au un
regim de eliberare reglementat. Personal,
din practica societății noastre, nu am
sesizat mari probleme pe acest palier.
sunt cunoscute termenele de eliberare,
este cunoscut și faptul că, în diverse
situații, pot apărea întârzieri în eliberarea
documentelor. Aceste aspecte sunt în
general avute în vedere de către
dezvoltatori în planificarea ulterioară a
calendarului investiției.

4) tranzacțiile imobiliare au avut un trend
ascendent în ultimii ani, 2017 având

efervescența cea mai mare, având în
vedere că a fost, practic, primul an în care
prețurile au reînceput să crească sesizabil.
nici 2018 nu a fost relaxat, tranzacțiile au
continuat, prețurile s-au apreciat, dar
piața a fost mai coerentă, creșterile de
preț mai temperate. În 2018 s-au
remarcat achizițiile cu scop de investiție și
această tendință continuă și în 2019. Au
intrat în piață investitori străini, în
ultimele luni remarcându-se un interes
sporit din partea investitorilor chinezi,
care vor să testeze piața imobiliară din
românia. o infuzie de investitori străini va
duce cu certitudine la o altă perioadă
agitată, cu potențial de fluctuații în
creșterea prețurilor. 

5) În ultimii ani s-au tot adoptat măsuri
fiscale în acest domeniu. cred că ultima
modificare a sferei de aplicare a  tvA-ului
de 5% va influența pozitiv vânzările, căci
reprezintă o reducere considerabilă a
cuantumului efectiv plătit de cumpărător.
scăderea cuantumului prețului poate, în
unele cazuri, să influențeze și eligibilitatea
bancară, astfel că încă o anumită
categorie de cumpărători va avea acces la
credit.
În materie de legislație fiscală,
întotdeauna există zone gri. tot zona de
tvA cere explicitări suplimentare, căci,
referitor la aplicabilitatea taxei pe
valoarea adăugată în cazul vânzărilor de
construcții realizate de către persoane
fizice, încă există nelămuriri.

d&B david și Baias
răspunsuri oferite de georgiana Bălan, 
head of  real estate, d&B david și Baias

1) departamentul de real estate al d&B
david și Baias numără șapte avocați,
dintre care 5 sunt avocați specializați și 2
sunt parteneri. Anul trecut echipa s-a
consolidat prin cooptarea Ancăi
Alexandrescu, Avocat senior și
promovarea georgianei Bălan ca lider al
departamentului.
În ceea ce privește ”încărcătura” echipei,

mihaela Bădescu, 
managing partner, Bădescu & Asociații
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d&B este implicată în proiecte complexe
de achiziții si vânzări, în special cu privire
la spații logistice și centre comerciale,
precum și în proiecte de amploare în
domeniul construcțiilor. d&B david și
Baias a asistat de curând un grup
european, lider în domeniul medical, la
încheierea unui contract de antrepriză
generală pentru construirea unei fabrici
de produse perfuzabile, a cărei valoare a
fost estimată de media la 120 milioane
euro.  
d&B este implicată de asemenea în alte
proiecte de investiții de tip “green field”,
acordând asistență juridică pentru
edificarea a două fabrici din domeniul
industriei auto. 

2) Principala provocare în domeniul
dreptului imobiliar o reprezintă frecvența
modificărilor și uneori reglementarea
deficitară a actelor normative. de
exemplu, legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții a fost modificată de peste 30
de ori de la intrarea sa în vigoare. 
cred că există o provocare generală
pentru toată piața imobiliară generată de
lipsa stabilității legislative și de absența
unei viziuni de ansamblu asupra
dezvoltării urbanistice. Aceste probleme
ar putea fi măcar în parte rezolvate prin
elaborarea unui cod privind amenajarea
teritoriului, urbanismului si construcțiilor,
cu reglementări clare și coerente.
Proiectul unui astfel de cod a fost deja
anunțat de către ministerul dezvoltării
regionale și Administrației Publice, dar
finalizarea și intrarea sa în vigoare mai au
de așteptat. 

3) Am avut și surprize plăcute, unde
documentațiile de urbanism au fost emise
în termenul legal sau chiar mai repede,
însă din păcate aceste cazuri rămân în
continuare izolate.
mai mult, chiar și acolo unde avizele și
autorizația de construire sunt eliberate în
termenul legal, durata întregului proces
este de multe ori excesivă. Avem clienți
din retail care sunt nevoiți să amâne
deschiderea de noi magazine acolo unde

sunt efectuate lucrări mici de
reamenajare, dar care necesită însă
obținerea unei autorizații de construire
(cum ar fi, de exemplu, modificări aduse
la fațada imobilului) tocmai datorită
duratei de obținere a documentației de
urbanism. 

4) sectorul imobiliar a fost în ultimii doi
ani unul dintre cele mai dinamice
sectoare din piață, înregistrând în
continuare un număr impresionat de
tranzacții. conform unui studiu efectuat
de Pwc romania, în 2018 pe piața de
fuziuni și achiziții segmentul imobiliar a
înregistrat o pondere de 18% din numărul
total al tranzacțiilor, fiind depășit numai
de segmentul de It&c. 
Bineînțeles, piața de real estate
evoluează în funcție de particularitățile
specific fiecărei arii. strict în ceea ce
privește solicitările de asistență venite din
partea clienților noștri, suntem optimiști
și pentru anul următor, mai ales în ceea
ce privește sectorul logistic și industrial.   
sunt de părere că încă există potențial de
creștere pe această piață și sperăm că
acesta va fi fructificat cu succes și în
zonele care nu au beneficiat până acum
de o creștere accelerată. 

5) În opinia mea, ar trebui încurajată
construcția de clădiri cu performanță
energetică ridicată, asa-numitele “clădiri

pasive”, al căror consum de energie este
aproape egal cu zero. Potrivit legii
nr.372/2005 privind performanța
energetică a clădirilor, începând cu 31
decembrie 2020, autorizațiile de
construire din sectorul privat ar trebui
emise numai pentru astfel de clădiri. 
costul pentru edificarea clădirilor pasive
este în mod evident mai ridicat, deci o
astfel de prevedere, deși benefică pe
termen lung, ar putea avea un impact
negativ, cel puțin temporar, asupra pieței
imobiliare.  Pentru a contrabalansa un
asemenea efect, ar fi benefică acordarea
de facilități fiscale de tipul reducerilor la
nivelul taxei pentru autorizația de
construire sau la nivelul impozitului pe
proprietate în cazul unor astfel de  clădiri.  

suciu Popa
răspunsuri oferite de crina ciobanu,
Partener, suciu Popa și coordonator al
practicii de real estate

1) departamentul de real estate din
cadrul suciu Popa este reprezentat dintr-
o echipă bine structurată, formată din 6
profesioniști, avocați cu diferite grade de
senioritate, care au o vastă experiență în
domeniul dreptului imobiliar, atât în
tranzacții locale, cât și cu componentă
transfrontalieră. cu toții se remarcă în
egală masură prin sufletul pe care îl pun
în gestionarea proiectelor și reală
dedicare, agilitate și creativitate. sunt
minuțioși, cu o dezvoltată gândire critică
și un mod de lucru bine structurat. 
capacitatea departamentului de drept
imobiliar al suciu Popa de a vedea
imaginea de ansamblu, proactivitatea și
alegerea de a fi mai mult decât un
furnizor de servicii juridice, mai precis un
partener dedicat și implicat în business-ul
clientului, orientat către soluționare și
optimizare, ne-au ajutat să ne
diferențiem de restul jucătorilor și să
devenim alegerea firească a investitorilor
internaționali și locali.
ca punct de contact unic pentru serviciile
juridice în domeniul imobiliar, echipa

georgiana Bălan, 
head of real estate, d&B david și Baias
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suciu Popa oferă consultanță specializată
jucătorilor de pe piața de real estate, într-
un mediu juridic și economic în continuă
schimbare. Portofoliul de clienți al suciu
Popa este unul variat, de la investitori,
precum fonduri publice și private la
proprietari de terenuri, dezvoltatori,
proprietari sau chiriași, precum și
creditori, în diferite tipuri de tranzacții în
domenii precum: achiziții și vânzări de
terenuri și clădiri, dezvoltare imobiliară,
leasing de proprietăți, joint venture,
contracte de construcție, inclusiv fIdIc, și
litigii cu componentă imobiliară. 
un atu al suciu Popa este lucrul în grupuri
multidisciplinare cu colegi din alte
departamente. Așadar, echipe mixte
lucrează pentru a satisface nevoile
clienților în tranzacții imobiliare
sofisticate, care, de cele mai multe ori,
necesită implicarea avocaților specializați
în domenii conexe, cum ar fi fiscalitate,
litigii, achiziții publice, insolvență și
aspecte de reglementare.

2) Printre provocările cu care s-au
confruntat unii jucători din sectorul de
real estate (de pildă, anumiți
dezvoltatori) se înscriu, evident,
volatilitatea politică, economică și
financiară din ultima perioadă. Apetitul
pentru investiții noi, precum și activitatea
în proiectele începute nu au fost însă
marcate semnificativ de acești factori,
deși am perceput o oarecare îngrijorare și
incertitudine privind obținerea de
finanțări noi sau refinanțări (în contextul
triplării indicelui robor și apoi a apariției
normativelor menite să obțină scăderea
lui și a instabilității cursului leu-euro),
precum și posibilitatea de a respecta
milestone-urile (bornele) contractuale în
contextul scumpirii materialelor de
construcții și a lipsei stocurilor și a lipsei
forței de muncă calificată.

3) formalismul excesiv și termenele pe
care le implică procedura pentru
obținerea avizelor necesare, aprobarea
documentațiilor de urbanism și emiterea
autorizațiilor de construire rămân
inconveniente majore în implementarea

proiectelor de investiții în domeniul
imobiliar.
deși legislația construcțiilor prevede un
termen de 30 de zile de la data depunerii
documentației pentru emiterea
autorizației de construire, în practică, se
întâmplă  frecvent ca emiterea
autorizației să necesite de la 3 pana la 6
luni, sau chiar mai mult. În unele situații,
chiar și timpul aferent emiterii unui
certificat de urbanism, document obținut
în faza incipientă a procesului de
autorizare fie pentru documentația
necesară Puz/Pud (și pentru care legea
prevede un termen de 30 de zile pentru
emitere), ajunge să fie excesiv, la nivelul
unor luni de zile. cu strictă referire la
certificatele de urbanism, am văzut și
situații în care, deși emise la finalul unei
perioade de așteptare semnificativă,
unele din informațiile conținute să fie
eronate sau incomplete, fapt ce ar trebui
corectat încă din fazele incipiente ale
proiectului, pentru a nu periclita situația
juridică a proiectului în stadii mai
avansate, sau chiar și după realizarea lui.
mai mult, nu puține sunt cazurile în care
dezvoltatorii renunță să achiziționeze
terenuri care implică executarea lucrărilor
de construcție în zone cu destinații
speciale (cum ar fi zonele protejate),
deoarece procedura de autorizare este și
mai anevoioasă, pe fondul necesității
obținerii de avize de la varii ministere de

resort (ex. ministerul culturii). 
este deja cunoscut faptul că întârzierea în
eliberarea autorizației de construire
poate duce la creșterea costurilor de
dezvoltare a unui proiect imobiliar cu
până la 15-20%. costurile pot fi și mai
ridicate dacă debutul unui proiect este
amânat în contextul pierderii sezonului
de construire din cauza întârzierii
eliberării autorizației. 
tocmai pentru evitarea tuturor acestor
inconveniente presupuse de întreaga
procedură de autorizare, mulți
dezvoltatori imobiliari își concentrează
atenția asupra terenurilor care au deja un
Puz/Pud aprobat. dacă totuși își asumă
achiziționarea unor terenuri fără
Puz/Pud, în cele mai multe cazuri
obligația de a le obține cade în sarcina
vânzătorilor, fiind de multe ori tratată
drept condiție suspensivă pentru
perfectarea tranzacției.

4) Interesul pentru domeniul rezidențial a
cunoscut o creștere susținută în ultimii
ani, iar încrederea investitorilor în acest
sector este foarte mare. o mare
contribuție la acest fenomen a avut-o și
cererea crescută venită din piață,
susținută, în mare parte, de programe de
suport precum „Prima casă”.
Am observat un interes în creștere, care
suntem de părere că se va menține și în
viitor, pentru dezvoltarea unor proiecte
rezidențiale în jurul centrelor de business.
În ceea ce privește cererea, cumpărătorii
sunt din ce în ce mai exigenți în alegerile
lor, preferă locuințele noi în detrimentul
„blocurilor comuniste”, iar localizarea
(proximitatea față de locul de muncă) și
conceptul de locuință propus contează
din ce în ce mai mult. rămâne însă de
văzut cum va evolua cererea în piață, în
condițiile ultimelor modificări legislative,
în special „taxa pe lacomie” impusă
băncilor și care va fi impactul asupra
politicilor de creditare a băncilor, inclusiv
în domeniul finanțării achiziției de
locuințe. 
În ceea ce priveste piața spațiilor de
birouri, cererea la nivelul Bucureștiului,
dar și în marile orașe din țară, este în

crina ciobanu, partener, suciu popa 
și coordonator al practicii de real estate
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continuă creștere, pe fondul unei cereri
susținute, însă și aici rămâne de văzut și
cuantificat impactul modificărilor
legislative.
Pe segmentul de retail ne așteptăm la o
posibilă creștere, încurajată de consumul
intern care a crescut semnificativ. Pe
acest segment, anticipăm o dezvoltare în
zonele mici și mijlocii care nu au centre
comerciale moderne sau sunt sub-
capacitate din punctul de vedere al
stocului de retail. de asemenea, nu este
exclusă nici extinderea centrelor deja
existente pentru adaptarea la noile
cerințe și tendințe de retail. 

5) la finalul anului trecut a fost adoptată
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
care a adus, printre altele, modificări și în
sectorul construcțiilor prin oferirea unor
facilități fiscale.
În perioada 1 ianuarie 2019 - 31
decembrie 2028 se vor aplica o serie de
facilități fiscale persoanelor fizice care
obțin venituri din salarii și asimilate, în
baza contractelor individuale de muncă
încheiate cu angajatorii care desfășoară
activități în sectorul construcțiilor și care
realizează cifra de afaceri din activitățile
menționate în limita a cel puțin 80% din
cifra totală de afaceri.
Precizăm că, în general, constructorii cu o
cifră de afaceri semnificativă și un
comportament financiar previzibil și
atractiv din punct de vedere bancar au o
cifră de afaceri generată din mai multe
activități.
Așadar, stabilirea pragului de 80% din
cifra de afaceri poate determina aceste
societăți să se impartă în entități mai
mici, cu cifre de afaceri mai mici, dar
acest fapt ar putea să le  afecteze
bancabilitatea și, deci, abilitatea de a
câștiga licitații și realiza proiecte de
lucrări de infrastructură de mari
dimensiuni.
În plus, pragul de 80% din cifra de afaceri
trebuie demonstrat autorităților fiscale
lunar, aspect care va genera un volum
mare de muncă birocratică și costuri

crescute. o altă chestiune importantă pe
care această prevedere o generează este
riscul mare de interpretare arbitrară și
punere greșită în aplicare a normelor în
discuție.
dincolo de dificultățile financiare pe care
le provoacă, pragul de 80% poate aduce
societățile în situații de piață
necompetitive. Astfel, dacă în cadrul unei
licitații publice se prezintă două societăți
din domeniul construcțiilor, și doar una
dintre acestea îndeplinește pragul,
aceasta are forță de muncă mai ieftină
decât cealaltă, într-o ipoteză în care
criteriul de preț este foarte important.
de asemenea, în anul 2019, pentru
domeniul construcțiilor, salariul minim
brut pe țară (fără sporuri sau alte
adaosuri) este stabilit la 3.000 de lei lunar
pentru un program de 167,333 ore,
reprezentând 17,928 lei/ora. Aplicarea
facilităților fiscale pentru angajatorii din
construcții și majorarea salariului minim
la 3.000 de lei sunt două măsuri
necondiționate una față de cealaltă. Prin
urmare, indiferent dacă angajatorul
îndeplinește sau nu condițiile de a
beneficia de scutiri de taxe, salariul
minim trebuie să crească. 
În contextul în care costurile angajatorilor
cresc în fapt, se va pune problema în ce
măsură aceștia vor putea susține același
număr de locuri de muncă pe care îl
puteau susține până la 31 decembrie
2018. 
Pe de altă parte, taxele datorate statului,
aferente contractelor de muncă ce intră
sub incidența noilor prevederi legislative,
se vor diminua, însă aceste taxe sunt cu
preponderență datorate de angajat, nu
de angajator.
credem că toate aspectele menționate
mai sus vor aduce schimbări semnificative
în sectorul construcțiilor, cu atât mai mult
cu cât multe dintre măsurile nou
introduse vor afecta deopotrivă mai
multe segmente. Așadar, pe parcursul
acestui an vom putea vedea adevăratul
lor impact asupra sectorului de
construcții, acesta depinzând și de
capacitatea de adaptare a jucătorilor din
piață, la noile modificări fiscale.

țuca, zbârcea & Asociații
răspunsuri oferite de răzvan gheorghiu-Testa,
Partener al țuca, zbârcea & Asociații 
și unul dintre coordonatorii departamentului
de real estate al firmei.

1) echipa specializată de real estate (fără
a include avocaţii de la litigii care intervin
în dispute imobiliare) este formată din
aproximativ 15 avocaţi. Avem doi
parteneri coordonatori – răzvan
gheorghiu-testa şi dan Borbely, cărora li
se adaugă alţi doi parteneri cu experienţă
– oana ureche şi dragoş Apostol. Alături
de ei lucrează și 4-5 avocați din cadrul
departamentului de litigii, specializați în
dispute imobiliare (atât acțiuni ce vizează
validitatea titlului de proprietate, cât și
acțiuni izvorâte din sau în legătură cu
procedura de autorizare). nu în ultimul
rând, echipa noastră colaborează
îndeaproape cu avocații departamentului
de achiziții publice/concesiuni pentru
consultanță specifică în cadrul unor
proiecte de infrastructură, precum și cu
cel de banking, în contextul unor proiecte
de finanțare vizând active imobiliare.  

2) volumul de activitate al diviziei noastre
de real estate a fost constant în ultimii
ani, cu o ușoară creștere în 2018,
tendință pe care sperăm să o regăsim și
în acest an. echipa noastră a fost
implicată într-un număr însemnat de
proiecte, atât tranzacții clasice de real
estate (achiziția unor clădiri de birouri,
vânzări sau achiziții de terenuri
construibile/agricole, închirierea unor
clădiri de birouri sau a unor centre
comerciale), cât și tranzacții complexe de
m&A sau finanțări cu o componentă
importantă de real estate (în special
partea de audit juridic). sunt multe
proiecte începute anul trecut, dar care
sunt încă în lucru, motiv pentru care nu
putem oferi detalii în acest moment. În
ceea ce privește încasările, practica de
real estate reprezintă aproximativ 10-15%
din totalul cifrei de afaceri a țuca zbârcea
& Asociații. 
În 2018, departamentul de real estate a
lucrat cu motoarele turate la maxim într-
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o varietate de proiecte – achiziții sau
înstrăinări de terenuri, dezvoltări de
proiecte rezidenţiale şi de birouri (atât
faza de dezvoltare, cât şi cea de
comercializare), închirieri (birouri, retail,
logistic) etc. Am atras în portofoliul firmei
şi clienţi noi, dar lucrăm în continuare
pentru un număr considerabil dintre
clienţii istorici.

3) Într-adevăr, problema întâlnită
recurent în discuţiile cu clienţii (sau
potenţialii clienţi) este cea a
predictibilităţii legislative, dar şi a
transparenţei/vizibilităţii procesului de
autorizare. Procedurile pe care trebuie să
le parcurgă un investitor (în special
dezvoltatorii) – aprobarea
documentaţiilor de urbanism, emiterea
autorizaţiilor de construcţie sau de
securitate la incendiu – sunt procese
birocratice, cu termene de soluţionare
incerte (deşi există prevederi legale clare
în materie), care fac dificil de bugetat un
proiect (atât în ceea ce priveşte costurile,
cât şi durata investiţiei) şi conduc de cele
mai multe ori la blocaje/întârzieri de
câteva luni (sau, chiar mai grav, ani), ceea
ce se traduce în prejudicii certe pentru
investitori. un proces de autorizare mai
suplu, predictibil, cu termene certe (chiar
dacă mai lungi decât cele 30 de zile
reglementate în prezent, dar de cele mai
multe ori imposibil de respectat), în care

răspunderea reprezentanţilor
autorităţilor locale să fie clar
reglementată, ar fi tot atâtea premise
pentru un apetit şi mai mare al
investitorilor pentru piaţa locală.

4) clădirile de birouri (stocul existent, dar
și proiectele aflate în dezvoltare) vor fi în
continuare țintele preferate pentru
investitori. În egală măsură, ne așteptăm
ca proiectele industriale/logistice să
mențină ritmul alert de dezvoltare din
ultimii ani și avem semnale că noi jucători
își fac simțită prezența într-o piață
dominată ani buni de doi giganți (ctP și
P3). Proiectele gestionate de echipa
noastră de real estate au fost cât se
poate de diverse, de la achiziția de clădiri
de birouri (atât tranzacții cu bunuri
individuale, cât și tranzacții care au vizat
portofolii de clădiri), la dezvoltarea de
proiecte noi (birouri sau retail), finanțări,
achiziții de terenuri construibile/agricole
sau închirieri (birouri sau centre
comerciale).

mușat & Asociații
răspunsuri oferite de monia dobrescu,
Avocat  Partener, mușat & Asociații

1) departamentul de real estate este unul
dintre cele mai mari din cadrul firmei
noastre, numără peste 20 de avocați cu
experiență în dreptul imobiliar și al
construcțiilor și este coordonat de monia
dobrescu (Partener), cu o experiență de
16 ani în domeniu. Avem planuri de
extindere a echipei, întrucât portofoliul
de clienți a crescut de la an la an, iar
mandatele au devenit tot mai complexe și
mai numeroase. 

2) fiecare mandat are particularitățile
sale și este dificil să facem o selecție a
provocărilor din ultima perioadă. Ar fi
totuși de menționat dificultățile care
derivă din nesoluționarea la timp a
notificărilor depuse în baza legii nr.
10/2001. Astfel, avem clienți care
întâmpină impedimente în demararea

unor proiecte imobiliare, în ciuda
existenței unor titluri de proprietate și
chiar a unor decizii ale instanței de
judecată ce le confirmă dreptul de
proprietate. nesoluționarea unor
notificări depuse acum 15-20 de ani,
unele pregătite într-o manieră simplistă,
fără o documentație suport în spate,
coroborată însă cu restricțiile legale
existente împiedică orice tranzacție
legată de terenurile respective sau
dezvoltarea unor proiecte imobiliare în
zonă.  

3) În general, întâmpinăm dificultăți din
partea clienților noștri (mai ales cei
străini), în a accepta birocrația din
românia și lipsa celerității în rezolvarea
solicitărilor. majoritatea dezvoltatorilor
imobiliari consideră că termenele de
eliberare a documentațiilor de urbanism
sunt exagerate. mai mult decât atât, în
practică ne confruntăm cu situații în care
și termenele de eliberare stabilite prin
lege sunt depășite de autorități (motivul
cel mai des întâlnit fiind lipsa personalului
de specialitate).
Ar fi de dorit aprobarea unor măsuri de
accelerare a acestor proceduri, eventual,
care să nu aibă în prim plan doar
sancționarea autorităților pentru ne-
emiterea actelor la timp – măsură care s-
a dovedit de-a lungul timpului relativ
ineficientă.

răzvan gheorghiu-testa, 
partener al țuca, zbârcea & Asociații

monia dobrescu, 
Avocat  partener, mușat & Asociații
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4) În acest domeniu, semnele sunt
pozitive, fiind prognozată o creștere a
proiectelor de dezvoltare de spații
logistice/industriale, office și retail. Acest
trend a fost reflectat și în proiectele
mușat & Asociații în ultimii doi ani,
existând o creștere constantă a
numărului proiectelor imobiliare în care
am fost implicați. 
urmărim cu interes și evoluția
proiectelor rezidențiale, avem clienți care
continuă să dezvolte și pe acest segment,
cu toate că, după ultimele analize de
piață, numărul tranzacțiilor ar fi scăzut,
principalele motive fiind creșterea
prețurilor și instabilitatea fiscală.

5) Începând cu 1 ianuarie 2019, regimul
fiscalității în acest sector se dorește a fi
încurajator, pe o „proiecție” pe 10 ani,
perioadă în care facilitățile fiscale
prevăzute de o.u.g. nr. 114/2018 vor fi
aplicabile. fiind considerat un sector
prioritar, din moment ce activitatea de
construcții este decisivă pentru realizarea
proiectelor de investiții publice și private,
facilitățile fiscale au fost introduse cu
scopul de a diminua dificultățile apărute
în ultimii ani legate de asigurarea cu
forță de muncă specializată și de o
concurență neloială, existând multe
cazuri în care activitatea desfășurată de
angajați era remunerată „la negru”, fără
plata tuturor taxelor și impozitelor
aferente.
totuși, există și anumite aspecte
perfectibile în ceea ce privește aplicarea
prevederilor o.u.g. nr. 114/2018, având
în vedere că anumite coduri cAen din
domeniul producerii materialelor de
construcții nu apar în lista celor care vor
beneficia de facilitățile respective. de
asemenea, este necesar ca aspectele
privind nivelul de 80% al cifrei de afaceri,
care este considerat de unii ca fiind prea
mare, cât și perioada la care se
raportează acest plafon (luna, trimestru),
să fie dezbătute și definitivate în urma
discuțiilor cu mediul de business, pentru
a asigura o aplicare corectă și
nediscriminatorie a noilor prevederi
fiscale. 

noerr
răspunsuri oferite de roxana dudău,
Associated Partner, head of construction &
real estate, noerr și monica colț, Tax Advisor,
noerr Finance & Tax

1) departamentul de real estate al noerr
este structurat în patru domenii mari: (i)
tranzacții cu imobile (terenuri și/sau
clădiri), unde intră și partea de legal due
diligence și de autorizații atât pe partea
de construire/desființare cât mai ales pe
partea de urbanism (verificăm legalitatea
procedurilor de obținere a aprobărilor
planurilor urbanistice zonale sau de
detaliu necesare în cadrul procedurii de
autorizare a proiectelor de construcții ale
clienților noștri), precum și de structurare
a tranzacțiilor având ca obiect imobile
și/sau societăți de proiect care dețin
imobile, (ii) închirieri atât pe partea
locatorului, cât și cea a chiriașului (avem o
expertiză foarte bogată în contracte de
închiriere de birouri, spații industriale
(inclusiv producție) și de logistică
(depozitare) și spații de retail, (iii) partea
de real estate din cadrul proiectelor
complexe (proiecte mari de greenfield sau
de Brownfield, proiecte mari de m&A sau
proiecte de ajutor de stat) și (iv) partea de
dreptul construcțiilor, unde ne ocupăm de
contracte de antrepriză de construcții,
contracte de proiectare, dirigenție de
șantier etc. 

departamentul de real estate este un
liant între departamentele de corporate,
Banking & finance și taxe, întrucât, în
cadrul proiectelor complexe, echipa este
una multidisciplinară, formând așa
numitul real estate Investment group
organizat în cadrul noerr atât la nivel
local, în românia, cât și la nivel de cee și
al firmei noerr în ansamblul ei (incluzând
și cele șase birouri ale firmei din germania
și biroul din moscova). 

2) Principalele provocări sunt mediul
foarte concurențial în acest domeniu pe
piața avocaturii din românia, combinat cu
presiunea foarte mare pe scăderea fee-
urilor. 

3) termenele sunt în continuare unele
foarte lungi, procedura de autorizare
nefiind suficient de transparentă. ce
lipsește cu adevărat în acest domeniu este
o legislație unitară a domeniilor
construcțiilor și urbanismului. 

4) consider că industria de real estate va
continua să crească. este în continuare
nevoie de produse/portofolii mari și de
calitate pentru a atrage investitorii
instituționali și în românia, nu doar în
Polonia, cehia și ungaria, dacă vorbim
despre regiune. un semnal pozitiv îl dau
dezvoltatorii și investitorii români care
încep să arate interes pentru piața locală

monica colț, 
tax Advisor, noerr finance & tax

roxana dudău, Associated partner, 
head of construction & real estate, noerr 
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de real estate, dacă ne uităm că cea mai
mare tranzacție a anului trecut a fost între
un dezvoltator și un investitor, ambii locali
(the Bridge, dezvoltat și vândut de forte
Partners către dedeman). 

5) Anul 2019 a adus multiple facilități
fiscale în domeniul construcțiilor, tocmai
în ideea de a stimula investiţiile publice şi
private.  Prin urmare, în următoarea
perioadă ar trebui să vedem consecințele,
sperăm pozitive, ale implementării
acestora.  Printr-o analiză constantă a
acestui sector, prioritar de altfel în
dezvoltarea economică a țării, ar trebui să
se stabilească dacă vor fi necesare și alte
măsuri (fiscale sau de alta natură) pentru
atingerea scopurilor stabilite.  considerăm
că orice măsură care ar duce la
dezvoltarea continuă a acestui sector este
binevenită, deoarece un sector al
construcțiilor productiv este un indicator
pozitiv pentru o economie dezvoltată în
mod durabil și sănătos. 

wolf Theiss
răspunsuri oferite de Flaviu nanu, 
counsel în cadrul wolf Theiss și membru 
al echipelor de real estate, energie 
și Infrastructură ale biroului din București.

1) departamentul de real estate al Wolf
theiss este condus de avocatul
coordonator al biroului, Bryan jardine, și
este  format din șase avocați, dintre care
doi avocați seniori (flaviu nanu și edwina
udrescu) cu peste 15 ani de experiență în
dreptul imobiliar, inclusiv construcții și
proiecte de infrastructură. suntem în
proces de extindere a echipei cu cel puțin
încă doi avocați, ca urmare a dezvoltării
continue și a lărgirii bazei de clienți.  
oferim clienților servicii juridice complete,
de la asistență la vânzarea și cumpărarea
proprietăților imobiliare, inclusiv terenuri
agricole și forestiere, la dezvoltarea
proiectelor rezidențiale, de birouri și
comerciale, activități legate de urbanism
și construcții, finanțări imobiliare,
contracte de închiriere și soluționarea
litigiilor.  

2) de o bună perioadă de timp asistăm la
o creștere constantă, atât a interesului
clienților pe piața imobiliară românească,
cât și a gradului de complexitate a
proiectelor. În cadrul sectoarelor
tradiționale, precum cel rezidențial sau al
clădirilor de birouri, există tendința
orientării spre construcții “verzi”, eficiente
energetic și prietenoase cu mediul
înconjurător, care să le ofere locatarilor
confortul necesar, personal și profesional.
de asemenea, românia devine din ce în
ce mai mult o destinație turistică atractivă
și căutată pe plan internațional, fapt care
se traduce și printr-un număr mare de
proiecte hoteliere în curs de realizare,
care includ atât construcții noi, cât și
punerea în valoare a unor clădiri
monument în centrele istorice ale marilor
orașe. În sfârșit, ne bucură intenția
autorităților de a demara proiecte de
infrastructură, precum și proiecte de
dezvoltare și regenerare urbană, utilizând
fonduri europene sau în parteneriate
public-privat. 
Acestea constituie tot atâtea provocări
pentru noi, ca firmă de avocatură, de a
evolua odată cu cerințele pieței și cu
transformările tehnologice pentru a putea
răspunde nevoilor clienților noștri.            

3) obținerea documentațiilor de
urbanism și a autorizațiilor de construire
rămâne în continuare o provocare, iar

termenele de eliberare nu sunt cele
optime așteptate de investitori, existând
sincope și depășiri de multe ori
nejustificate. cu toate acestea, sesizăm și
îmbunătățiri, în principal o creștere a
profesionalismului funcționarilor publici
implicați în procesul de autorizare la
nivelul localităților mai mici, precum și o
anumită intenție de a soluționa cererile
în termenele prevăzute de lege. credem
că o creștere a gradului de informatizare
la nivelul autorităților publice locale ar
eficientiza și mai mult acest proces.  

4) Piața imobiliară a crescut în mod
organic în ultimii ani, într-un ritm
constant și sustenabil, fără salturile
majore pe care le-am văzut în perioada
2005-2008. există în continuare cerere
din partea clienților pe toate segmentele
de piață, atât pentru locuințe de calitate,
cât și pentru birouri, spații comerciale și
logistice. Băncile acordă în continuare
finanțare pentru dezvoltarea proiectelor
imobiliare, iar aspectele negative
generate de o.u.g. nr. 114/2018 suntem
siguri că vor fi corectate. din acest punct
de vedere, considerăm că piața
imobiliară își va continua creșterea, cel
puțin anul acesta și în prima jumătate a
anului 2020.        

5) o.u.g. nr. 114/2018 aduce o serie de
măsuri pozitive pentru sectorul
construcțiilor. Avem aici în vedere
scutirea efectivă a angajaților din
domeniul construcțiilor de plata
impozitului pe venit, măsură adoptată
anterior cu maximă precauție pentru
puține categorii de angajați, stabilirea
unui salariu minim brut de 3.000 lei
pentru sectorul construcțiilor, precum și
reducerea cotei contribuției de asigurări
sociale cu 3,75 puncte procentuale.
toate acestea vor conduce la
revitalizarea acestui sector esențial
pentru economia națională, dar care a
suferit în ultima perioadă din cauza lipsei
de personal. considerăm că orice măsură
suplimentară menită să stimuleze
atragerea de forță de muncă este
binevenită.   

flaviu nanu, 
counsel în cadrul Wolf theiss 
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zamfirescu racoți & Partners 
răspunsuri oferite de Alina güler, senior
Associate, zamfirescu racoți & Partners

1) departamentul real estate numără în
prezent cinci avocați care își desfășoară
activitatea sub coordonarea Ancăi danilescu,
partener senior. dezvoltarea produselor și
serviciilor este o preocupare constantă la
nivel de firmă, iar adaptabilitatea la dinamica
pieței, provocările industriei și cerințele
clienților sunt calități care ne mențin în topul
furnizorilor de servicii juridice pe acest
segment.

2) dezvoltarea proiectelor imobiliare este
afectată în continuare de situația
macroeconomică, de lipsa predictibilității în
general și de sistemul încă deficitar de
organizare cadastrală și urbanistică. lipsa
unor politici unitare de avizare (nu există
nici în prezent o legislație unitară a avizării
ca procedură prealabilă autorizării), de
organizare și planificare teritorială se
reflectă în ridicarea nivelului de risc al
investiției, raportat la fazele autorizării.
uneori, riscurile se materializează chiar prin
suspendarea sau anularea actelor de
autorizare, ulterior trecerii la faza de
construire. este încă manifestă tendința
autorităților de a transfera riscul autorizării
deficiente către investitor.
Profilul dezvoltatorului/investitorului este în
continuă evoluție, adaptat la profilul
proiectului urmărit, la destinatarii finali ai
acestuia, fapt care transpune o abordare
interdisciplinară a proiectului încă din faza
de inițiere a achiziției terenului viitoarei
investiții. 
dezvoltarea proiectelor este îngreunată sau
chiar împiedicată și în domeniile conexe –
agricultură sau energie, de măsuri
contradictorii și dezechilibru între
așteptările investitorilor și posibilitățile de
dezvoltare concretă, influențate în mod
direct de mediul politic și administrativ.

3) Procedurile de avizare și autorizare
acționează în general pentru anumiți
investitori drept factor descurajant, fiind
complet lipsite de predictibilitate. termenele
avizării/autorizării pot fi prelungite sine die,

afectând planul de afaceri al dezvoltatorului.
Prelungirea în fapt a termenelor este
determinată de lipsa clarității în privința
reglementărilor urbanistice. deși
dezvoltatorii investesc o perioadă
semnificativă de timp în procedura de
verificare legală și tehnică a pașilor necesari
autorizării, surprizele pot apărea oricând
după inițierea procesului de autorizare.

4) ultimul an a înregistrat un nivel
remarcabil al tranzacțiilor, în special în
domeniul clădirilor de birouri. suprafața
oferită de clădirile de birouri în zonele
supraaglomerate nu a ajuns încă la
saturație, dar mai ales în această privință
succesul dezvoltării este strâns legat de
eficiența operării ulterioare care trebuie
adaptată cerințelor consumatorilor. Actorii
implicați în operare urmăresc atragerea
clienților nu numai prin nivelul din ce în ce
mai ridicat din punct de vedere calitativ al
facilităților oferite, dar și prin condiții
contractuale mai relaxate. tranzacțiile cu
clădiri de birouri au atins un punct
culminant în cursul anului 2018, iar dorința
unor actori importanți de a se retrage în
momentul în care își pot recupera capitalul
investit cu randamentul urmărit poate
atrage tranzacții semnificative și în anii
următori.  
supraaglomerarea urbană indică și pentru
anii următori o cerere ridicată de locuințe,
chiar dacă apetitul de dobândire a dreptului

de proprietate poate fi în scădere, acesta
fiind influențat de puterea de cumpărare
sau de scăderea nivelului de interes al
consumatorului final. 
creșterea interesului pentru locuințe
destinate închirierii în rândul consumatorilor
își găsește corespondent în interesul
anumitor investitori de a dezvolta proiecte
rezidențiale în vederea închirierii. În aceste
cazuri, investitorii nu părăsesc proiectul
după finalizarea construcției, ci au în vedere
exploatarea și operarea ulterioară. un
sector special se afirmă timid încă, dar privit
ca o potențială direcție de viitor – sectorul
locuințelor dezvoltate în regim semi-
hotelier, cu facilități complete pentru
locatari. chiar dacă inițial a debutat ca un
produs de lux, adaptarea costurilor de
dezvoltare și operare poate conduce la o
lărgire a categoriilor de clienți. totodată,
progresul industriei de property
management profesionist, specializat și
antrenarea unor posibile locuri de muncă
ulterior finalizării proiectului sunt alte
beneficii ale diversificării dezvoltării
rezidențiale.
Proiectele de parcuri industriale și logistice
sunt percepute în continuare ca înregistrând
un trend ascendent, care în mod sigur se va
dezvolta hotărâtor pe măsura dezvoltării
rețelelor magistrale ale infrastructurii
rutiere.
nu lipsesc proiecte pe termen lung în
agricultură, deși există numeroși factori
descurajatori, dintre care se remarcă lipsa
resurselor umane calificate. sunt
dezvoltatori interesați în stabilirea unor
colaborări cu autoritățile, pe termen mediu
și lung, pentru finanțarea parțială a
învățământului agricol. Intențiile nu pot fi
materializate în lipsa unui cadru legal
adecvat.
Și domeniul energiei regenerabile ar putea
resimți o revigorare în viitorul apropriat, însă
experiența de până în prezent, randamentul
scăzut al investițiilor, a descurajat într-o
măsură semnificativă potențialii investitori
de a mai investi în românia.

5) Indiferent de măsurile adoptate,
investitorii sunt nemulțumiți de lipsa de
predictibiliate. 

Alina güler, senior Associate, 
zamfirescu racoți & partners
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sunteți un director executiv
foarte tânăr. și lucrul acesta e
cu atât mai  remarcabil cu cât
anvergura business-ului este
mare.  cum ați ajuns în această
poziție? în ce domeniu v-ați
format și cum s-a întâmplat să
alegeți o carieră de dezvoltator
de proiecte imobiliare 
”out of the box”? 

la origini, eu sunt reșițean.
după ce am terminat
facultatea, în timișoara, am
lucrat doi ani și jumătate
pentru un dealer local auto,
Auto club volkswagen. Așa a
început o poveste frumoasă
legată de vânzări. după cei doi
ani și jumătate la Auto club, l-
am descoperit ca mistery
shopper pe domnul Werner
Wolff, fost ceo al tarom, care
a venit în show-room să-și
cumpere un volkswagen.
Poate că e util să amintesc
conceptul de mistery
shooping, care nu este altceva
decât o metodă de evaluare a
calității serviciilor care
folosește persoane special
instruite în acest sens.

cumpărătorii sub acoperire
vizitează locația vizată ca și
cum ar fi clienți obișnuiți. m-
am lămurit că domnul Wolff
este mistery shopper, dânsul a
fost foarte încântat și mi-a
propus un job la BmW. 
la momentul respectiv eram
foarte tânăr (aveam 24-25 de
ani) și asta a fost o provocare
majoră pentru mine: aveam să
lucrez pentru un brand de lux
și îmi plăcea foarte mult ideea
de a comercializa ceva
deosebit. Am avut foarte
multă răbdare cu clienții – o
calitate foarte nimerită pentru
a vinde cu succes produse de
lux. Am lucrat acolo 13 ani,
parte din ei ca director de
vânzări. Practic, pot să zic că
mi-am făcut școala de
management în cadrul BmW. 
În 2014 m-a contactat virgil
tornoreanu, un investitor cu
vocație și un prieten apropiat,
care mi-a propus să mă ocup
de acest proiect, unul care de
la început mi s-a părut
deosebit. Avea o viziune
irezistibilă pe termen lung, își
propusese să dezvolte un

brand propriu puternic. nu 
m-am simțit niciodată tentat
să fac un business ”pe repede-
înainte”, să marchez profitul
rapid și să fug spre următoarea
țintă. Ideea a fost tocmai
aceea de a fi parte de la
începuturi într-un proiect de
amploare și de a contribui
direct la tot ceea ce s-a
construit pe verticală și
orizontală – în marketing,
vânzări, contabilitate etc., 
într-o echipă foarte mică. 

cum ați reușit să atingeți
performanțe impresionante 
cu un număr foarte redus 
de oameni?

A fost cumva și dorința mea –
nu-mi doresc să coordonez
foarte mulți oameni, ci cât mai
puțini și mai eficienți, mai
dinamici, proactivi, cu idei care
au finalitate. de la bun început
am spus că ceea ce nu știm să
facem noi, in house, trebuie
externalizat. de aceea, se
întâmplă ca în momentul în
care cineva se uită în
raportările oficiale și observă că

avem investiții de 30.000.000
de euro în românia și că
”ducem” toate aceste investiții
în 4-5-6 oameni, rămâne sigur
contrariat. Am externalizat
toate activitățile posibile,
inclusiv pe cea de consiliere
juridică, asigurată de colega
Bianca cristolovean, pe care o
consider, totuși, parte din
”familie”...  

Ați cedat în antrepriză, așadar,
și partea de construcții. 
cum funcționează totul?

Avem externalizată și partea
de management de proiect,
da. vorbim despre companii cu
care semnăm contracte și
avem oameni desemnați pe
proiecte din partea lor.
managementul de proiect este
singura noastră legătură
tehnică cu ceea ce se întâmplă
în teren. Am lucrat din start cu
o companie care a făcut
management de proiect de
foarte mult timp – o companie
cu origini româno-germanice,
care se numește Hafner
solutions. 

vox Property group, vocea de tenor 
în corul dezvoltării imobiliare din Timiș
Interviu cu vlAd velA, general manager, vox Property group, Timișoara

la Timișoara se construiește cu râvnă, cu determinare și curaj. unul dintre dezvoltatori, vox Property group, 
face aici de ani buni pionierat în domeniul proiectelor imobiliare nonconvenționale, propunând urbei ansambluri 
de birouri și de locuințe eco, moderne, spațioase și foarte verzi, la propriu și la figurat. Proiectele de zeci de milioane 
de euro ale companiei, finalizate sau aproape de finiș, au dat  și continuă să dea orașului, în premieră, 
clădiri ”revoluționare”, ridicate la standarde greu de atins ca design, eficiență și originalitate. 
Am stat de vorbă cu vlad vela, unul dintre cei mai tineri ceo din branșă, încercând să aflăm ce stă la temelia 
acestei aventuri de succes. Am încercat să înțelegem tempo-ul vox, să distingem clar vocea care aduce armonie 
și ritm în partitura real estate a Banatului.
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vorbim, concret, despre trei entități:
vox Property group; werk Property
group și werk mB construct. 
care este legătura dintre acestea?

Werk Property group este vechea
denumire a vox Property group. Am
plecat la drum cu acest cuvânt-
rădăcină, Werk, fiindcă firma cu acest
nume avea deja un capital pe plan
local, era un brand cunoscut. virgil
tornoreanu, asociat în noul proiect și
prieten al meu, era deja unul dintre
investitorii principali în Werk mB
construct, firmă de construcții
cunoscută în timișoara, cu un
portofoliu de 1.000 de apartamente
deja finalizate. Am propus să ne

numim inițial Werk Property group.
Apoi ne-am dorit să ne fie auzită
vocea. Și ne-am rebotezat, vox – vox
Property group.

cum a luat naștere și s-a finalizat
primul proiect al grupului, primul
său pariu?

rivendelle a fost primul nostru
proiect rezidențial premium
dezvoltat de vox Property group. A
fost un real succes, deși ca primă
experiență a fost pe alocuri
chinuitor de lung și vânzările nu s-au
concretizat în ritmul scontat.  În
acest proiect am venit cu propuneri
absolut noi pentru piața locală.

Pentru că, de multe ori, serviciile
oferite determină cererea, am creat
un complex rezidențial rafinat, unic
în timișoara, care întrunește toate
calitățile pe care trebuie să le aibă o
locuință situată într-un oraș
dinamic. ne-am dorit să oferim
viitoarelor familii din comunitatea
rivendelle servicii de cea mai bună
calitate, alături de facilitățile
necesare unei locuințe moderne.
toate cele nouă tipuri de
apartamente au fost special
concepute pentru a corespunde
celor mai diverse nevoi și preferințe.
niciodată n-am căutat calea
ușoară; tot timpul am vrut să
venim cu lucruri noi. În momentul

niciodată n-am
căutat calea
ușoară; tot
timpul am vrut să
venim cu lucruri
noi. în momentul
în care aduci
ceva nou, îți
asumi riscul ca
noutatea pe care
o promovezi să
nu fie exact pe
măsura a ceea
ce oamenii
așteaptă.
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în care aduci ceva nou, îți
asumi riscul ca noutatea pe
care o promovezi să nu fie
exact pe măsura a ceea ce
oamenii așteaptă. Am oferit
acolo apartamente mai
spațioase decât ceea ce oferea
piața locală în mod obișnuit,
servicii conexe suplimentare
etc. ca atare, prețurile unei
locuințe mai mari, la
standardele noastre, au fost
proporțional superioare
prețurilor medii ale
apartamentelor din piață, iar
reacția clienților a fost mai
lentă.  una peste alta,
proiectul a fost un succes, a
fost unul de referință.

vox Technology Park, clădirea
în care ne aflăm, este, fără
îndoială, un punct de inflexiune
în drumul companiei spre
afirmare. vorbim despre o
clădire de birouri cu o
identitate urbană puternică, 
un landmark. cum ați ajuns 
la acest rezultat?

Al doilea proiect, vox
technology Park, trebuia
început în 2006. demararea sa
a fost serios întârziată de un
litigiu, de un fost consilier local
care nu a dorit să se
construiască în zonă o clădire
atât de înaltă. noi am câștigat
procesul, dar între timp a venit
criza. A trebuit să mai
așteptăm 10 ani ca să ducem
acest proiect la capăt. 
la momentul respectiv, în
timișoara nu exista nicio
clădire de birouri de clasă A.
Împreună cu studio Arca,
partenerul nostru pe
arhitectură, și anume cu șeful
proiectului respectiv, radu
golumba, am lucrat cel puțin
un an de zile pe variante de
fațade. la final, proiectul a

primit cel mai important
premiu la Bienala națională de
Arhitectură de la București, în
octombrie 2018.
trebuie să-i mulțumim lui
radu golumba și echipei sale
pentru că a venit cu un design
atât de frumos și că au realizat
în premieră o clădire
certificată BreeAm, cumulând
cel mai mare punctaj din
românia. derulăm acest
interviu în cea mai ”verde”
clădire din românia! 

ce reprezintă certificarea
BreeAm? ce semnifică aici
culoarea ”verde”: clădire
prietenoasă cu mediul,
materiale refolosibile și
refolosite, izolații performante?

BreeAm (Bre environmental
Assessment method)
reprezintă o metodă de

evaluare a performanței
ecologice a clădirilor, care
recunoaște impact redus al
acestora asupra mediului și
garantează că s-au folosit cele
mai bune soluții de mediu
pentru construcția lor. vorbim,
practic, despre mai multe
tipuri de certificări. vox
technology Park este o clădire
certificată încă din stadiul de
construcție. din primul
moment în care am pus un
excavator să facă ceva aici,
acela ”ceva” s-a încadrat în
acest standard. nu am ridicat
o clădire de birouri pe care s-o
autorizăm apoi. s-a ținut cont
de consumul de combustibil,
de materialele folosite, de
numeroase standarde.
Punctajul total a fost un cumul
al fiecărui element folosit în
clădire. Acest ”certificat verde”
atestă nu numai calitatea, ci și

consumul. Am dat urbei o
clădire care are un service
charge real pe metru pătrat
foarte bun. Așadar, în afară
de certitudinea calității
materialelor care s-au folosit
și de calitatea utilajelor,
certificatul atestă și faptul că
respectiva clădire consumă
puțin și se întreține mult mai
ieftin. Practic, certificarea
BreeAm ne asigură și o
poziție corectă pe piață.
Pentru că faptul că în loc de 
4 euro/mp service charge,
clienții au 2,8 euro/mp este
esențial în timp!

este proiectul vox vertical
village „bijuteria coroanei”?
vor avea timișorenii un sat 
în oraș?

Proiectul vox vertical village
este un proiect al nostru ieșit
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din comun, care se apropie de
finalizare, cel mai probabil la
începutul anului viitor. Investiția
se ridică la circa 14 milioane de
euro și reprezintă primul concept
„vertical village” de pe piaţa
imobiliară din românia. vox
vertical village prezintă o colecție
de 120 de apartamente
contemporane, cu un concept
unic, dispuse pe 10 nivele.
„Pădurea pe verticală” este
compusă din multe specii de
arbori şi plante, care sunt
amplasate atât în interior cât şi pe
terase. locuitorii vox vertical
village vor beneficia şi de o serie

întreagă de facilităţi: un atrium
generos, care va spori
interacţiunea din habitat, o piscină
exterioară, o zonă de recepţie,
cinema şi o sală de fitness complet
echipată. Arhitectul a luat, efectiv,
o stradă cu 12 case și a pus-o pe o
placă de beton. A eliminat strada,
a lăsat mijlocul străzii, ca un spațiu
foarte mare, ca o piațetă și în rest,
de jur împrejur, fiecare unitate a
rămas ca o casă individuală, cu
terase foarte mari. cea mai mică
are 18 mp! Proiectul va fi gata la
finele acestui an. Pot să-i asigur pe
cei care au cumpărat până acum
că au făcut o investiție deosebită

și că vor avea o creștere de capital
de cel puțin 20% în doi ani…

cine sunt principalii investitori 
în proiectele vox Property group?

Werk Property group a pornit la
drum din inițiativa timișoreanului
cu cetățenie austriacă, virgil
tornoreanu, și a partenerului său
din turcia, ruhat kemaloglu. este
acum drumul vox Property group,
un drum în ascensiune, în care se
investesc idei, bani, timp, multă
pasiune și dedicare.

cristian pavel

Proiectul vox
vertical village
este un proiect
al nostru ieșit
din comun, care
se apropie de
finalizare, cel
mai probabil la
începutul anului
viitor. 

l sunt originară din feldioara, jud. Brașov,
am urmat cursurile facultății de drept,
la universitatea din București. Am avut
șansa să găsesc un mentor extraordinar,
un avocat din suA, care a venit în
românia acum mulți ani și a activat ca
managing partner pentru o societate de
avocatură de top din București. În acest
fel, am ajuns să lucrez de la începutul
carierei mele juridice, acum 7 ani,
pentru un grup de investitori care au
dezvoltat și dezvoltă în continuare
diverse afaceri la nivel internațional și
local. Am învățat ce înseamnă să
dezvolți o relație pe termen lung cu
clientul, ce înseamnă sa fii adviser pe
toate aspectele unui business și, mai
ales, ce înseamnă să oferi încredere,
siguranță și respect clientului. 

l Acum 4 ani, în contexul pieței imobiliare
în ascensiune din românia, investitorii au
hotarât să testeze o nouă oportunitate –
investiții în real estate în timișoara. mi s-a
oferit ocazia de a mă transfera aici, ca să
activez în postură de in-house counsel
pentru această linie de business. desigur,
am luat această propunere drept o șansă
de a învăța, de a mă perfecționa în alt

domeniu de drept și ca pe o provocare la
nivel personal.. 

l schimbâdu-mi, practic, linia de lucru –
de la corporate lawyer, la in-house
counsel, am început să învăț pas cu pas
ce înseamnă businessul din perspectiva
unui jurist. m-am educat să nu mai
gândesc strict ca un avocat, să văd și să
înțeleg totul și din perspectiva afacerii,
să intuiesc și să descopăr riscurile,

implicațiile, eventualele capcane și
locuri înguste. În permanență trebuie să
armonizez evoluția și etapele proiectelor
de business cu legea, cu soluții juridice…

l Alături de vox Property group, în miezul
problemelor, trebuie să fiu continuu
acel avocat care vede limpede partea de
business. e cu totul altceva când ești
avocat în cadrul unei societăți, in miezul
business-ului, față de maniera de lucru
din mediul corporate, unde abordarea
este mai degrabă impersonală și tehnică
(strict focusată pe partea legală a
problemei). când trăiești și respiri zi de
zi într-un proiect, alături de acești
oameni, perspectiva se schimbă, simți la
sfârșit că ești parte a unei victorii!

l misiunea mea aici? să mă asigur că
toate proiectele grupului își urmează
cursul, că totul este pus la punct din
vedere juridic. răspund și eu, în
”pătrățica” mea, de continuitatea
business-ului, care trebuie să ”curgă” în
spiritul și litera legii. Am de protejat și
asigurat, cu alte cuvinte, niște investiții
foarte mari și niște ambiții de creștere
pe măsură.

Portret al avocatului voX Property group

Av. Bianca cristolovean, legal Adviser,
vox property group, timișoara
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cum se desfășoară activitatea
casei de avocatură stănilă și
Asociații în aria de expertiză a
dreptului penal al afacerilor pe
fondul „inflației” de
reglementare penală din ce în
ce mai sofisticată și
imprevizibilă a statului, al
creșterii numărului de fapte
incriminate ca infracțiuni și a
spețelor de acest tip?

evident, în aceeași direcție, a
asigurării unei apărări
profesioniste clientului implicat
într-o procedură judiciară
penală. Abundența normelor
de incriminare sau inflația de
reglementare de drept penal,
cum ați denumit-o, ne obligă
să ne pregătim permanent, să
fim la curent cu aceste noutăți
legislative. În acest sens,
permiteți-mi să menționez că
la pregătirea noastră
permanentă și serioasă

contribuie și calitatea de cadru
didactic al facultății de drept
din cadrul universității de vest
din timișoara. sunt cadru
didactic de peste 18 ani, având
în prezent funcția de lector, iar
preocupările mele teoretice
constante s-au situat și se
situeză, bineînțeles, în sfera
dreptului penal.

cât de delicată este implicarea
în majoritatea cauzelor high-
profile de această natură? cât
cântărește succesul într-o
balanță în care se contrapune
apărarea unui personaj
controversat?

mărturisesc faptul că această
întrebare îmi smulge un
zâmbet. definiți termenul
”personaj controversat”… cred
că, în domeniul avocaturii, a
încerca să abordăm lucrurile
dintr-o asemenea perspectivă

ar conduce la un refuz de
peste 80% din cazurile penale
cu care suntem abordați. este
adevărat că a apăra un client
mai mult sau mai puțin
cunoscut, sau, cum ați spus
dumneavoastră, mai mult sau
mai puțin ”controversat”,
oferă avocatului pe termen
scurt și chiar mediu, o
expunere publică, ce nu este
benefică în toate cazurile. 
În același timp, să nu uităm că
orice persoană (indiferent că a
comis sau nu o infracțiune) se
bucură de un ansamblu de
drepturi și libertăți garantate
de constituția româniei și de
conveția europeană a
drepturilor omului. toți
clienții, vinovați sau nu,
”controversați” sau nu, se
bucură de prezumția de
nevinovăție pe parcursul
procesului, până la rămânerea
definitivă a hotărârii de

condamnare. Avocatul își
câștigă existența prin
prestarea serviciilor specifice
utilizând exclusiv instrumentul
legii în vigoare, exercitându-și
mandatul în limitele legii și ale
statutului profesiei.

ce spețe de profil, cu nume
cunoscute pe plan local și/sau
național ați instrumentat?

de-a lungul timpului, în cei
aproape 20 de ani de
activitate, am instrumentat
cauze în care au fost inculpați
de la oameni de afaceri, până
la politicieni. În fața legii
penale, toți sunt egali,
notorietatea nefiind de cele
mai multe ori un avantaj.
obligația de a păstra secretul
profesional mă împiedică însă
să vă dezvălui numele
clienților noștri, în lipsa
acordului expres al acestora.

„Asigurăm o apărăre profesionistă
clienților implicați în proceduri 
judiciare penale”
Interviu cu Av. lAurA sTĂnIlĂ, membru fondator al scA „stănilă și Asociații”

laura maria stănilă este un avocat cu 19 ani de experiență în profesie și aceeași vechime în cadrul Baroului Timiș, dar și membru
fondator al casei de Avocatură „stănilă și Asociații”.  este, de asemenea, lector universitar la Facultatea de drept din cadrul
universității de vest din Timișoara din anul 2005. din anul 2013 este și lector în cadrul Institutului național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților – centrul Teritorial Timișoara. 
în 2012 a obținut titlul de doctor în drept cu lucrarea răspunderea penală, sub coordonarea prof. dr. viorel Pașca, iar în 2014 a
desfășurat studii postdoctorale în domeniul bioeticii și al dreptului penal. este membru al mai multor organizații profesionale și al
comitetului editorial al mai multor reviste juridice naționale și internaționale. în anul 2012 a obținut premiul „Ion Tanoviceanu”
acordat de uniunea Juriștilor din românia pentru monografia „răspunderea penală a persoanei fizice” (ed. hamangiu, 2012).
Am întrebat-o, ca specialist în drept penal, cum se mișcă lucrurile în Timișoara, într-o perioadă mai confuză, când se discută mult
despre legile justiției, când cauzele penale țin din nou prima pagină din media și societatea pare polarizată și inflamată. răspunsurile
s-au aliniat așteptărilor: precaute, diplomate, cu mult echilibru.  
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ce cauze cu acuzații de evaziune
fiscală, fraudă financiară, fraudă
împotriva intereselor financiare ale
uniunii europene, corupție,
infracțiuni la regimul piețelor de
capital și achizițiilor publice ați dus
la capăt în ultima perioadă? ce aveți
la acest moment pe rol?

Am reprezentat recent interesele
unei părți vătămate (entitate
multinațională) într-o cauză penală
având ca obiect infracțiuni de
fraudă împotriva intereselor
financiare ale uniunii europene,
pornind de la un contract de
achiziție publică de lucrări de
valoare foarte mare,  urmărirea
penală efectuată de dnA durând
aproape 4 ani, după care hotărârea
judecătorească definitivă de
condamnare s-a pronunțat într-un
proces care la rândul său a durat
aproximativ 2 ani de zile. În
prezent, asistăm clienți în procese
penale având ca obiect infracțiuni
de corupție, infracțiuni de fraudă
împotriva intereselor financiare ale
uniunii europene.

dreptul Penal al Afacerilor este o
arie de expertiză care a asigurat o
”pâine albă” în ultimii ani caselor de
avocatură, pe fondul numeroaselor
investigații realizate de dnA, dIIcoT
și alte instituții ale statului. vor
schimba cu ceva această tendință
modificările survenite și anunțate
cu privire la legile justiției?

cred că a discuta la modul general
despre modificările la legile justiției
nu este cea mai fericită abordare.
Această sintagmă include și foarte
multe chestiuni de ordin
administrativ, de organizare a
înfăptuirii justiției, aspecte care nu
intră sau nu ar trebui să constituie
sfera de preocupare imediată a
unui avocat. scopul avocatului îl
constituie protejarea drepturilor și
libertăților justițiabilului și, evident,

orice acțiune care tinde să le
suprime trebuie blamată.

companiile și instituțiile românești
trebuie să-și educe angajații, prin
programe de integritate în afaceri,
coduri interne de conduită și etica
muncii etc. există preocupări pentru
cazuistica de prevenție și interes
pentru astfel de asistență, care să
prevină eventuale investigații?

Aveți perfectă dreptate. din păcate,
aceste preocupări nu sunt foarte
vizibile în țară, doar în București
manifestându-se corespunzător.
cred că modul în care fiecare
companie își gestionează
activitatea, riscurile la care se
expun angajații acesteia, trebuie să
fie argumentele pentru
promovarea unor asemenea politici
și practici de prevenție. de
asemenea, consider că un client
pregătit și informat trebuie să stie
că la avocat se apelează nu numai
după constatarea de către organele
abilitate a unei fapte penale, ci mai
ales înainte, în vederea realizării
unui audit penal, pentru a vedea
care sunt riscurile penale ale
implicării sale într-o anumită
activitate sau relație cu un client. În

felul acesta, foarte multe dintre
riscurile penale incidente ar fi
minimizate.

cum apreciați că a evoluat piața
avocaturii din județul Timiș, respectiv
din Timișoara, în ultimii ani?

evoluția avocaturii în orice zonă
geografică este influențată de mai
mulți factori, printre cei mai
importanți fiind cei care țin de
calitatea activității și serviciilor
prestate și, nu în ultimul rând, cei
de natură financiară. din fericire,
județul timiș este o zonă stabilă
din punct de vedere financiar, pe
piață activând numeroși agenți
economici. totuși, cred că evoluția
avocaturii în zona la care faceți
referire este oarecum similară cu
evoluția avocaturii la nivel național,
cu excepția Bucureștiului, unde
gradul de evoluție și criteriile care
influențează piața avocaturii sunt
cu totul altele. cu alte cuvinte
suntem o piață mai mică, dar
foarte stabilă din acest punct de
vedere, iar acest lucru se observă și
în cadrul relațiilor cu clienții care
preferă  în special abonamentele.

cristian pavel

evoluția
avocaturii
în orice zonă
geografică este
influențată de
mai mulți factori,
printre cei mai
importanți fiind
cei care țin
de calitatea
activității
și serviciilor
prestate și,
nu în ultimul
rând, cei de
natură financiară.
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cum e să fii traducător și
antreprenor în același timp?

sunt, în primul rând,
traducător și apoi antreprenor.
Am ales să fac ceea ce îmi
place: să traduc și să dezvolt
compania. traducerile
efectuate cu pasiune vor fi
mereu de calitate, de aceea
traducătorii noștri sunt la fel
de importanți pentru noi ca și
clienții. fiecare persoană din
echipa internă și externă își
coordonează activitatea în
mod independent și foarte
profesionist, de aceea, pe
această cale le mulțumesc
tuturor pentru implicare și
efortul depus, mai ales
managerului nostru, care îmi
este alături de peste 8 ani! 

Am descoperit că sunteți
liderul pe piața de traduceri din
românia.  nu e simplu să ajungi
în frunte, cum și mai greu este
să rămâi acolo. cum ați reușit
să creșteți și să vă consolidați
succesiv poziția? 

cred că fundamentul oricărei
companii de succes este

ecHIPA. lucrăm cu cei mai
buni traducători și project
manageri, iar colaboratorii din
celelalte departamente
contribuie zilnic la furnizarea
serviciilor de top. 
eu sunt genul de antreprenor
care se implică zilnic în relația
cu clienții și echipa noastră,
efectuând servicii de traduceri
și interpretariat.  fiind
conectată cu domeniul de
activitate, am posibilitatea să
monitorizez gradul de
satisfacție al clienților,
îmbunătățind procesele de
lucru, creând beneficii și
soluționând provocările
imediate. 

Ați fondat Academia de
Traduceri în 2005, la vârsta de
21 de ani.  cum v-ați luat inima
în dinți să deveniți antreprenor
la o vârstă a entuziasmului, dar
atât de neexperimentată?

tatăl meu m-a educat de mică
să fiu independentă și să-mi
construiesc propriul viitor, de
aceea încă din liceu m-am
implicat în foarte multe
proiecte de voluntariat,

internship și job-uri plătite.
Am fost motivată să fiu pe
cont propriu încă de la 16 ani
și să-mi creez singură
oportunitățile în viață.
studiam foarte mult, nu ratam
niciun concurs sau olimpiadă.
Astfel, în fiecare vară plecam
în tabere organizate prin
concurs, iar pentru studiile
universitare am obținut bursă
în 4 țări. fiind foarte atașată
de românia, am ales să
studiez în București. Am
muncit mult din primul an de
facultate, îmbinând studiile la
zi cu jobul part-time și
traducerile pe care le
efectuam seara târziu. 
la 21 de ani aveam deja 5 ani
de experiență ca traducător și
am decis să înființez un srl.
Așa s-a născut Academia de
traduceri, iar pe atunci încă
lucram de acasă, dar aveam
deja alți traducători
colaboratori care lucrau din
alte localități. În 2008 am avut
primul angajat și primul sediu
în bulevardul magheru și,
ulterior, pe nicolae Bălcescu
18, la universitate. odată cu
creșterea comenzilor, clienții

solicitau servicii
complementare, de exemplu
legalizarea și apostilarea, iar
un singur traducător nu poate
fi în mai multe locuri simultan
pentru a finaliza o comandă.
de aceea, echipa s-a mărit pe
măsura ce compania a crescut.
Astăzi suntem o echipă de
project manageri și 340 de
traducători autorizați pe toate
limbile de ministerul justiției.
serviciile noastre sunt
certificate Iso 9001 în
managementul calității, avem
18652 de clienți mulțumiți,
inclusiv din forbes 500. 

Purtați un nume cu rezonanță
slavă: Irina rahmanov. care
este povestea dvs., care sunt
pașii cei mai semnificativi
făcuți de la locul natal până
aici, pe bulevardul nicolae
Bălcescu, în centrul
Bucureștiului?

la 18 ani am venit să studiez la
universitatea din București, ca
bursieră, și ulterior am finalizat
masteratul în economie și a
doua facultate, în drept. după
ce am luat examenul lingvistic

Academia de Traduceri 
e gata să susțină comunitatea juridică
Interviu cu IrInA rAhmAnov, traducător, jurist și fondator al Academiei de Traduceri

există în inima capitalei un loc în care se pot comanda și obține traduceri autorizate și legalizate din 32 de limbi internaționale, unde
se pot comanda servicii de interpretariat simultan și consecutiv (la notar, oficiul stării civile, primărie, bancă, avocat etc.), dar și
servicii de apostilare sau supralegalizare a documentelor originale, plus alte servicii de obținere/ridicare a  actelor românești în
București în baza procurii notariale și expedierea acestora prin curier internațional în orice țară. 
la „Academia de Traduceri” nu lucrează academicieni, ce-i drept, ci mulți, foarte mulți (340) traducători autorizați care colaborează
exemplar pentru deservirea profesionistă a clienților, unii dintre ei cu solicitări sofisticate, de anvergură. 
Am stat de vorbă cu fondatoarea acestui business de nișă exact la momentul în care firma și-a deschis larg porțile și către domeniul
legal, prin lansarea departamentului Traduceri Juridice, unul menit să sprijine comunitatea de specialitate, în mare nevoie de servicii
prompte și de calitate.
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la ministerul culturii, am obținut
Autorizația de traducător de la
ministerul justiției pentru limbile
engleză și rusă. săptămânal eram
contactată de notari, avocați,
instanțe, pentru că limba rusă, pe
care o cunosc la nivel nativ, era
considerată o limbă rară.
Am dobândit o experiență vastă,
specializată pe domeniul juridic, de
aceea am decis să fac a doua
facultate – dreptul, pentru a mă
specializa în traduceri juridice.
facultatea m-a ajutat mult în acest
sens, iar masteratul în studii

economice a completat aceste
cunoștințe, pentru ca ulterior să
înțeleg mai bine nevoile avocaților
și ale companiilor cu care am
început să lucrez.
locația ultracentrală din
universitate a sediului nostru am
ales-o intenționat, lângă metrou,
pentru a fi simplu și rapid pentru
clienți, traducători și angajați. În
plus, suntem în apropiere de
birourile notariale, de camera
notarilor, de Prefectură, unde
legalizăm, apostilăm și
supralegalizăm traducerile. 

ce înseamnă să fii traducător?

Această profesie mi se pare
extraordinară, pentru că îmi oferă
foarte multe oportunități. zilnic
învăț lucruri noi din textele
traduse, precum și de la clienții cu
care comunic în cardul
interpretariatelor, aflu noutăți
legislative, tendințe în It și
tehnologie, schimbări care se
produc pe piața de afaceri și în
mediul de afaceri și în cel
economic. Pe parcursul anilor,
datorită acestei profesii mi-am
dezvoltat multe abilități precum:
comunicarea, negocierea, vorbitul
în public, soluționarea rapidă a
problemelor. 
un avantaj esențial pentru un
traducător este flexibilitatea
programului de lucru. Acesta poate
lucra ziua sau seara, în weekend
sau în timpul săptămânii.
organizarea independentă a
activității și programul flexibil
permite traducătorilor să lucreze
de acasă, astfel aceștia pot petrece
mai mult timp cu familia și copiii și
să aibă un echilibru între viața
personală și cea profesională. unii
aleg să traducă la distanță,
călătorind sau locuind departe de
agitația urbană. 

care e diferența între serviciile
prestate de un traducător 
și un birou de traduceri? 
de ce prețul este diferit?

traducătorii și birourile de
traduceri nu sunt concurenți. noi
ne completăm reciproc și
colaborăm constructiv, iar loc pe
piața este pentru toată lumea.
dacă un client dorește să traducă
un document într-o limbă străină,
îi recomand să apeleze direct la
traducător, prețul fiind mai mic.
Însă o comandă mai complexă, în
mai multe limbi, cu legalizare în
mai multe exemplare, apostilă,

un avantaj
esențial 
pentru un
traducător este
flexibilitatea
programului 
de lucru. Acesta
poate lucra ziua
sau seara, 
în weekend 
sau în timpul
săptămânii. 
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livrare în țară sau străinătate
poate fi finalizată rapid doar
de un birou de traduceri și
implică mai multe resurse,
inclusiv umane, de aceea
prețul proiectului va fi puțin
mai mare. 
nu aș fi reușit niciodată
singură să fac față ritmului și
volumului de muncă de azi la
Academie: sute de comenzi și
pagini traduse săptămânal în
toate limbile.
diferența de preț (traducător –
birou de traduceri) se justifică
prin faptul că noi oferim un
pachet de servicii complete
solicitate de clienți, de
beneficii: comanda și plata
ultrarapidă online pe site,
traduceri solicitante ca volum,
specializare, număr de
exemplare, modalitate de
livrare, apostilare,
supralegalizare, servicii
consulare, consiliere gratuită.
de asemenea, avem și un
departament dedicat
românilor din străinătate,
pentru care  putem obține
acte românești în baza
procurii, fără a fi necesară
prezența acestora în țară. 
Aceste servicii diverse, în toate
limbile sunt susținute de un
efort uriaș financiar, logistic și
uman (5 project manageri, 340
de traducători) și o echipă
expertă (notari, juriști,
contabili, It-ști, specialiști
marketing și Hr, curieri). fără
aceste eforturi, susținute
inclusiv de  infrastructură
modernă tehnologică și It, ar fi
imposibilă prestarea serviciilor
la cerințele de calitate și
promptitudine solicitate de
atât de mulți clienți. 
Pentru mine, trecerea de la
traducător liber profesionist la
un birou de traduceri a fost o
alegere asumată și un risc

financiar și antreprenorial,
luând în considerare că puține
afaceri mici reușesc fără nicio
susținere financiară și credit
bancar, fără business angels și
experiență antreprenorială sau
management. A fost un drum
dificil, dar și o experiență
unică. 

cu ce sunteți diferiți față de alte
birouri de traduceri? 

gradul de satisfacție al clienților
noștri e de 96%, conform
formularelor de feedback
completate de către clienții
noștri. credem că acest succes
de datorează atitudinii pro-
client și a profesio nalismului de
care dau dovadă project
managerii și traducătorii, care
sunt atent selectați. colaborăm
cu cei mai buni. 
70% dintre clienții noștri revin
datorită beneficiilor create de
noi: servicii complete, diverse
modalități de plată (online –

cu cardul sau prin ordin de
plată bancară, în birou cu
cardul sau în numerar),
livrarea oriunde în lume, sediul
ultracentral, ofertarea
ultrarapidă.

cel mai recent departament
este cel dedicat traducerilor
juridice. ce v-ați propus cu
acest nou departament, ce
oferiți, cum colaborați cu
comunitatea juridică din
București?

lansarea departamentului
traduceri juridice a coincis cu
parteneriatul cu universul
juridic la lansarea revistei
legal Point în 12.02.19. eu
coordonez acest departament,
în calitatea mea de jurist și
traducător autorizat, cu o
experiență de peste 17 ani în
traduceri juridice. oferim mai
multe beneficii: servicii
complete, comandă și plată
rapidă, securitatea fizică a

actelor, securitatea și
confidențialitatea datelor
(dgPr).
Interacționez zilnic cu avocați,
notari și juriștii companiilor,
atunci când mă deplasez la
sediul acestora pentru servicii
de interpretariat. 

ca interpret, specializat pe
domeniul juridic și business,
facilitez comunicarea, atunci
când cetățenii străini, în
calitate de persoane fizice sau
reprezentanții companiilor,
deschid un cont bancar,
înființează societăți
comerciale, creează
parteneriate de afaceri,
administrează companii,
achiziționează acțiuni sau
bunuri, semnează toate actele
juridice solicitate, dar fără a se
limita la contracte, declarații,
invitații, acte constitutive,
hotărâri AgA etc.

cristian pavel
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cuvântul de întâmpinare a
asistenței a fost rostit de
nicolae cîrstea, fondator al
grupului universul juridic și
publisher, dar și de tandemul
de profesioniști care a
gestionat ediția lansată –
cornel dărvașan și claudiu
pamuc, directorul, respectiv
directorul editorial al revistei.
„LEGAL POINT este un proiect
inedit pentru zona juridică;
prin el încercăm să ducem
lumea juridică către exteriorul
ei și, de asemenea, să aducem
lumea dinafara spațiului
juridic în interiorul acestuia,
pentru a reuni sub numitorul
comun al excelenței valorile
autentice pe care le

respectăm”, a subliniat în
deschiderea serii nicolae
cîrstea, președintele grupului
universul juridic.
A existat un moment în care au
transmis câte un mesaj
partenerii galei legAl PoInt,
parteneri care au făcut posibilă
organizarea evenimentului.
rând pe rând, Adrian măntoiu,
managing director – Wolters
kluwer românia, irina
rahmanov – managing Partner
– Academia de traduceri și
cristian iuga, director general
– AvoApp soft, au subliniat
importanța alăturării
brandurilor pe care le
reprezintă acestui moment
special, gala legal Point, un

punct de referință și
sărbătoare din agenda
comunității de profil din
românia.
după mesajele partenerilor,
talentatul artist ciprian istrate
a încălzit atmosfera cu un
moment folcloric aplaudat cu
căldură de public. ulterior, s-au
adresat asistenței invitatul
special al ediției legAl PoInt,
gilda lazăr, director corporate
Affairs & communications – jtI
românia, prof. univ. dr. valeriu
stoica, avocat, fost viceprim-
ministru și ministru al justiției,
dar și acad. prof. univ. dr. ioan-
Aurel pop, președintele
Academiei române, istoric și
rector al universității Babeș-

Bolyai din cluj-napoca,
prezențe rarissime, care au
ridicat, prin intervențiile lor,
temperatura termometrelor
spirituale.
seara și-a consumat și
momentul ei maxim: Andrei
pleșu, scriitor și eseist,
estetician și istoric al artei, fost
ministru al culturii și al
Afacerilor externe, dar și
protagonistul interviului de
referință al ediției legAl
PoInt, a glosat în intervenția
sa multașteptată pe tema
dreptului de (nu) fi informat în
românia zilelor noastre,
făcând referiri critice
argumentate și pline de umor
la adresa presei de astăzi. 

gala legal Point nr. 2/2018 – 
eveniment cu rază lungă de acțiune
după trei ani de căutări, imaginația și pasiunea au dat rod și fructul s-a copt. revista legal Point, reverența editorială
făcută de grupul universul Juridic  în fața comunității căreia i se adresează, a devenit o voce, una care s-a auzit, clară și
inconfundabilă, în după – amiaza zilei de 12 februarie 2019, în sala rondă a hotelului Intercontinental din București, la
ceremonia lansării ediției nr. 2/2018. Peste 200 de oaspeți  –  formulă „crème de la crème”, prelevată din spațiul
profesiilor liberale din românia – au venit să descopere conținutul noii ediții dedicate aniversării centenarului marii
uniri, să aplaude premianții galei și să se bucure de intervenția oaspetelui de onoare al ediției și al serii,
binecunoscutul scriitor și filosof Andrei Pleșu.



În continuarea serii, s-au
succedat la microfonul galei
reprezentanți de seamă ai
profesiilor juridice din românia
și republica moldova, care au
transmis mesaje emoționate,
pasionale pe alocuri, pline de
har și accente optimiste:
nicolae Bostan, vicepreședinte
al uniunii Administratorilor
Autorizați din republica
moldova, emanoil ploșniță,
președintele uniunii naționale
a executorilor judecătorești din
republica moldova, gheorghe
florea, președintele uniunii
naționale a Barourilor din
românia, nic Bălan,
președintele uniunii naționale
a Practicienilor în Insolvență

din românia, stelian-emil
dincă, vicepreședinte al
uniunii naționale a
executorilor judecătoresti și
Bogdan ciucă, membru în
consiliul uniunii naționale a
notarilor Publici din românia.
festivitatea de decernare a
premiilor legAl PoInt a dat și
mai multă strălucire serii.
Plachetele aurii, cu câte un
laudatio gravat atent, au
ajuns, rând pe rând, în mâna
laureaților: lucia hossu
longin, realizator tvr și
evelina oprina, membru al
consiliului superior al
magistraturii, acad. prof. univ.
dr. ioan-Aurel pop, preșe -
dintele Academiei române,

ciprian istrate, artist popular,
mirela iovu, vicepreședinte
cec Bank, dar și vasile
godîncă-herlea, asociat
coordonator, cItr group.
Într-un context atât de special
a avut loc și lansarea cărții
prof. univ. dr. ovidiu predescu,
intitulată „drepturile omului și
ordinea mondială. cum să
trăim, într-o lume a
schimbărilor excepționale”,
volum publicat în luna ianuarie
a acestui an de editura
universul juridic. sensurile
acestei interesante lucrări au
fost deslușite de prof. univ. dr.
av. mihai Adrian hotca, cel
care a vorbit asistenței despre
recenta apariție.

seara s-a încheiat vibrant, în
acorduri muzicale de succes,
transpuse de soprana mediana
vlad și tenorul Bogdan lupea,
dar și de tulburătorul duet
ramona ghioaldă – cornel
darvășan. 
gala legAl PoInt s-a încheiat
cu o cină festivă și o degustare
de vinuri alese Avincis, o marcă
a învingătorilor, pentru
învingători. A fost o seară de
excepție, care a stârnit
entuziasm. o seară care a
trecut ca o rachetă prin spațiul
spiritual al participanților. una
luminoasă, cu rază lungă de
acțiune.

cristian pavel
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oportunități de finanțare 
pentru Private equity în românia
universul Juridic și camera de comerț și Industrie București au organizat joi, 4 aprilie 2019, prima ediție a conferinței
oportunități de finanțare pentru Private equity în românia.

evenimentul s-a desfășurat în
sala Ștefan cerkez, la al doilea
etaj al Palatului camerei de
comerț și Industrie a
municipiului București din str.
Ion ghica nr. 4, cu sprijinul
partenerului cmf consulting,
un nume redutabil, cu o
tradiție de 27 de ani pe piața
evaluatorilor și consultanților
pentru tranzacții, preluări,
fuziuni și achiziții.

A fost un început cu dreptul,
deși tema conferinței a fost
una de nișă, cu multe aspecte
de ordin tehnic, legislativ și
fiscal. finanţarea de tip private
equity este o formă alternativă
de finanţare a companiilor, pe
lângă metodele clasice de
finanţare (împrumut bancar
sau obligatar), care se face
contra unei părţi din capitalul
social al companiei. Această

finanţare este realizată de
investitori ce au interes în
companie. câştigul realizat de
aceşti investitori este
reprezentat de dividendele pe
care le încasează şi sumele de
bani ce le revin prin vânzarea
pachetelor deţinute la preţuri
mai mari decât preţul de
achiziţie. Acest ecart între cele
două valori (preţul de achiziţie
şi preţul de vânzare) se

datorează implicării active a
investitorilor în activitatea
firmei, ducând la sporirea
valorii acesteia şi, implicit, a
preţului acţiunilor.
dezbaterea inițiată de
universul juridic a adus la
aceeași masă în prima secțiune
nume importante – oficialități
(paula pîrvănescu, secretar de
stat în ministerul pentru
mediul de Afaceri, comerț și
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Antreprenoriat; sorin dimitriu,
președintele c.c.I.m.B.),
reprezentanți ai unor asociații
profesionale și patronale
(cristian pârvan, Președintele
Patronatului Investitorilor
Autohtoni – PIArom; dan
ștefan, membru în consiliul
director al Asociației family
Business network românia),
dar și profesioniști dedicați
exclusiv domeniului - elena
Apostolescu, directorul general
al cmf consulting.
s-a discutat aplicat despre
oportunitatea alegerii și
continuării dezbaterilor pe
tema propusă, despre
dinamica pieței de private
equity, despre posibilele
inițiative și corecții de ordin
legislativ, au fost enumerate
etapele evaluărilor în
tranzacțiile realizate de
fondurile de private equity, 
s-au enumerat punctele forte
de atractivitate pentru
investitori ale româniei și au
fost relevate particularitățile
afacerilor de familie, un alt
driver din zona private equity.
În cea de a doua parte a
dezbaterii, asistența a

beneficiat de intervenții cel
puțin la fel de interesante.
mihai Precup, managing
director în cadrul Progressio
capital Partners, un fond de
investiții luxemburghez recent
intrat pe piața locală, a trecut
în revistă principalele provocări
pentru fondurile de private
equity în românia, domeniile
de interes pentru investitori,
dar  și câteva idei de înmulțire
a tranzacțiilor sănătoase de pe
piața locală.  o perspectivă
practică asupra acestor tipuri

de finanțări și tranzacții a fost
prezentată de avocatul cătalin
oroviceanu, Partner kPmg
legal, cel care a transmis
asistenței sfaturi utile pentru
cei angajați în asemenea
procese de due-dilligence,
vânzare/cumpărare a
afacerilor.
Alți doi reprezentanți ai unor
afaceri promițătoare care au
beneficat de finanțări de gen
(daniel nicolescu, director
general, symphopay și  mircea
căpățînă, cofondator, smart

Bill) au amintit criteriile,
procedurile și etapele ce
trebuiesc parcurse în procesul
de finanțare a unei companii
prin fonduri de tip private
equity.
concluzia finală? Piața
românească de private equity
este în cadența pieței de profil
din europa centrală și de est,
rămâne atractivă, deși apetitul
investitorilor este periclitat de
incertitudinile de ordin
legislativ și politic.  sunt
destule lucruri de îndreptat și
întrebări care își caută răspuns. 
unul dintre vorbitori a
sintetizat foarte plastic
actualitatea de la noi privind
investițiile și investitorii:
„România poate fi comparată
cu o baltă de pescuit în care
sunt destul de puțini pești și la
fel de puțini pescari pe
margine. Să chemi mai mulți
pescari – n-ar prea avea ce
pești grași să prindă. Să crești
mari peștii și să-i înmulțești
durează și, peste oarece
vreme, cine să-i prindă? Iată
un cerc vicios care trebuie rupt
pe termen mediu!”

cristian pavel



40 edIŢIA A XXI-A APrIlIe 2019
legAl mAgAzIn www.legAlmAgAzIn.ro 

evenImenTe

„Avem deja oamenii cu care să
modernizăm românia – trebuie
doar să generăm politici, practici
și cultura muncii care să îi ajute
pe aceștia să se alinieze unui
plan de modernizare națională”,
a subliniat mihnea costoiu,
rector al universității
politehnica București, în cadrul
Forumului Dreptului Muncii; Cu
cine modernizăm România?,
organizat joi, 7 martie, de editura
universul juridic și camera de
comerț și Industrie București.
Pentru ca o universitate să
poată oferi firmelor angajați
adaptați nevoilor lor, aceste
două tipuri de instituții trebuie
să se sincronizeze, iar
mecanismul pentru acest tip de
sincronizare este parteneriatul
de lungă durată, nu doar
recrutarea din rândul
studenților, a evidențiat mihnea
costoiu. „succesul previziunilor
noastre îl măsurăm prin rata de
integrare a absolvenților pe
piața muncii. la ultimul sondaj
efectuat anul trecut, rata
noastră de integrare pe piața
muncii, rata de «angajabilitate»,
era de aproximativ 95%”, a
specificat rectorul uPB.
Alma manuela ciornei,
judecător, secția a vIII-a,
tribunalul București a precizat
că în ultimii ani numărul de
litigii de dreptul muncii a scăzut
în București, dar a crescut în
județul Ilfov.
prof. univ. dr., av. Alexandru
țiclea a vorbit despre
„Încetarea contractului de
muncă ca urmare a intrării în

pensie”, oferind invitaților
detalii tehnice despre
modificările legislative care
reglementează acest domeniu.
totodată, el a prezentat
„tratatul privind răspunderea
pentru daune în raporturile de
muncă – legislație, doctrină,
jurisprudență”, volum editat de
universul juridic, autor
Alexandru țiclea.
prof. univ. dr. magda volonciu,
managing Partner, volonciu și
Asociații, s-a referit în mesajul
său la „Incidența utilizării poștei
electronice în comunicarea
documentelor legate de
raporturile de muncă. Limitele
monitorizării salari a -
ților.  Aspecte pozitive și
negative privind telemunca”.
corneliu Bențe, Președinte,
uniunea națională a experților
în legislația muncii, a vorbit
despre „Formarea profesională
a salariaților raportată la
standardele ocupaționale,
arătând care sunt  avantajele
formării interne. standardele
ocupaționale nu mai răspund

nevoilor actuale ale
angajatorilor , a conchis
corneliu Bențe.
tiberiu dobrescu, Președinte,
Autoritatea națională pentru
calificări a oferit detalii despre
esco – clasificarea europeană a
aptitudinilor, competențelor,
calificărilor și ocupațiilor.
Portalul esco poate fi accesat la
adresa –
https://ec.europa.eu/esco/portal
esco este organizat pe 3 piloni:
1. pilonul ocupații – complet
functional; 2. pilonul
cunoștințe, aptitudini și
competențe – complet
functional; 3. pilonul calificări –
în curs de dezvoltare.
Adrian negrescu, manager
frames, a prezentat rezultatele
Barometrul semestrial al Pieței
forței de muncă (ediția a v-a).
„Siguranța locului de muncă
trece în prim-plan. Companiile
își reorientează prioritățile”, a
precizat Adrian negrescu. cea
de-a v-a ediție a Barometrului
frames&trainyourBrain a fost
realizată în perioada 1-15

februarie 2019, pe un eșantion
de 500 de respondenți. Potrivit
acestui studiu, domeniile cele
mai attractive pe piața de
resurse umane sunt software,
retail, serviciile și medical
pharma.
gabriel radu, Inspector de
specialitate, centrul național de
dezvoltare a Învățământului
Profesional și tehnic (cndIPt) a
prezentat tema „Învățământul
dual din România – forma de
organizare a învățământului
profesional și tehnic: evoluții și
provocări, exemple de bună
practică”. 
la rândul său, gabriel Bratu,
director de cabinet al
Președintelui Autorității
naționale pentru formarea
Profesională Inițială în sistem
dual a spus care sunt
obiectivele acestei noi entități,
create special pentru a corela
oferta educațională cu
solicitările companiile.
Autoritatea va asigura
funcționarea eficientă a
parteneriatului dintre agenții
economici, administrația
publică locală și școală, pentru
formarea profesională inițială în
sistem dual, cu beneficii în
primul rând pentru tinerii
absolvenți de clasa a vIII-a, până
în 23 de ani, care își doresc să
devină muncitori calificați,
precum și pentru agenții
economici care au nevoie de
forță de muncă bine pregătită și
sunt dispuși să se implice activ
în formarea ei în companii. 
cristian pavel

Forumul dreptului muncii. 
cu cine modernizăm românia? 






