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editorial

m răsfoit cu interes
raportul
Parlamentului
european (Pe) de la

sfârșitul anului trecut referitor
la politica și acțiunile Comisiei
europene în domeniul
concurenței. nu sunt nici șase
luni de atunci și punctele
nevralgice cuprinse în enunțuri
merită atenția noastră, mai
ales într-o ediție concentrată
pe acest subiect.
mărturisesc sincer că am fost
surprins, ca nespecialist, să
constat că propunerea de
rezoluție a acestui înalt for
conține multe aspect sensibile,
spuse apăsat și răspicat, cu
privire la concurența din țările
uniunii, cu bunele și relele pe
care le duce cu sine.
Parlamentarii europeni, așa
cum știm noi toți să-i trimitem
la Bruxelles să ne reprezinte,
au avut, în mandatul lor recent
încheiat, de transmis și mesaje
lucide. Plenul Pe a opinat că,
întrucât politica în domeniul
concurenței funcționează de
mai bine de 60 de ani pe
continent, politica ue în
domeniul concurenței, una
destul de hotărâtă și eficientă,
rămâne o piatră de temelie a
proiectului european. 
Aici, în est, în fieful condus
mult timp pe filozofia ”merge
și așa”, biciul autorității

naționale în materie de
concurență a lovit mai târziu -
la început mai blând, apoi tot
mai usturător. Greu, pe
măsura emancipării societății,
problemele au început să fie
înțelese mai clar, iar respectul
față de lege, norme și
reglementări, a crescut
proporțional cu teama și cu
sancțiunile.
dar ce se mai întâmplă în
europa la acest capitol?
raportul Pe enumeră
amănunțit problemele curente,
din care îmi permit să citez:
”evaziunea fiscală și eludarea
obligațiilor fiscale creează
concurență neloială în uniune,
afectând în special
întreprinderile mici și mijlocii”
(…) ”spălarea de bani, evitarea
obligațiilor fiscale și evaziunea
fiscală periclitează repartizarea
corectă a veniturilor fiscale în
statele membre și, prin
urmare, denaturează
concurența pe piețele
naționale” (…) ”eludarea
masivă a obligațiilor fiscale de
către persoanele fizice și
întreprinderile cu venituri și
averi considerabile, pe lângă
faptul că penalizează
contribuabilii de rând,
finanțele publice și investițiile
sociale, amenință și buna
guvernare, stabilitatea
macroeconomică, coeziunea

socială și încrederea populației
în instituțiile uniunii și ale
statelor membre” (…) ”unele
guverne și jurisdicții, unele
chiar din ue, s-au specializat
ori s-au implicat în crearea
unor regimuri fiscale
preferențiale, care
denaturează concurența în
favoarea întreprinderilor
multinaționale și a persoanelor
fizice cu averi considerabile,
care nu au o prezență
economică efectivă în aceste
jurisdicții, ci sunt doar
reprezentate de întreprinderi
fictive” (…)
raportul Pe încurajează, de
asemenea, eforturile Comisiei
europene privind aplicarea
eficace a normelor în materie
de concurență în uniune în
beneficiul tuturor cetățenilor
ue, în special al celor aflați
într-o poziție vulnerabilă de
consumatori , invitând, de
asemenea, Comisia să asigure
în continuare aplicarea deplină
a normelor ue în materie de
concurență, acordând o
atenție deosebită dificultăților
cu care se confruntă imm-
urile, și să evite aplicarea
neuniformă a acestora în
statele membre.
Pe pune însă și degetul pe rană
când se arată preocupat de
concentrarea tot mai mare din
sectorul financiar, care ar

putea reduce nivelul de
concurență și de faptul că nu
există o piață bancară
europeană veritabilă,
menținându-se o fragmentare
pe piețele naționale. În același
document se subliniază că
europa are nevoie de un cadru
armonizat solid pentru
raportarea și impozitarea
profitului întreprinderilor
multinaționale, cu raportare
publică țară cu țară și de o
bază consolidată comună de
impozitare a firmelor. raportul
reamintește că, în plus față de
reducerea costurilor pentru
întreprinderi și pentru
administrațiile fiscale din
statele membre, adoptarea
unor măsuri eficiente ar
soluționa problema prețurilor
de transfer și ar asigura o
concurență mai loială pe piața
unică.
sunt încă multe de făcut, parcă
prea multe. unii ar fi tentați să
spună, la repezeală, că există
alte priorități, că uniunea are
de tratat boli mai grave și mai
urgente. dar ele toate se
agravează și se cronicizează
într-un mediu concurențial
viciat de interese, lobby parșiv
și nepăsare. da, sănătatea
economiei dăinuie cu siguranță
mai mult atunci când vorbim
despre concurență fără
indolență.

a

europa vrea concurență 
fără indolență
de Cristian Pavel, redactor-șef
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intro

Am ales ca introducere și minimă inițiere
pentru unii cititori mai puțin familiarizați cu
acest domeniu câteva extrase culese
gazetărește, fără rigoarea specialistului, din
fișele de sinteză postate public de 
lect. univ. dr. Claudia Şerban-Cernat
(Facultatea de Științe Juridice, Economice și
Administrative din Brașov), fișe la îndemâna
studenților facultăţilor de ştiinţe juridice, dar
şi celor ai facultăţilor de ştiinţe economice
interesaţi de manifestarea şi dimensiunea
juridică a fenomenului concurenţei.
Am crezut (și credem) că o punere foarte
succintă în temă, într-o manieră mai
accesibilă, a celor care lecturează ediția, va
fi de folos celor proveniți din varii verticale
de business care ne citesc pentru a se
lămuri. (Legal Magazin)

”noţiunea de concurenţă este folosită în
toate relaţiile sociale. Această noţiune
provine din limba latină, de la termenul
concurrere, care înseamnă ”a se înfrunta”.
din perspectivă istorică, competiţia a fost
întotdeauna un factor care a stimulat
comerţul. evoluţia vieţii statale s-a
concretizat, printre altele, în reguli
convenţionale sau legale destinate
producţiei de mărfuri şi servicii şi
transferului acestor activităţi către

beneficiari. o anumită preocupare din
partea comercianţilor şi a autorităţilor
pentru instituirea unor reguli imperative
care să guverneze activitatea de comerţ şi
competiţia datează din perioada
medievală. 
Concurenţa, în adevăratul ei sens, apare
odată cu înlăturarea tuturor obstacolelor
politice, economice şi sociale din calea
libertăţii comerţului. În contextul
dezvoltării politice, economice şi sociale,
competiţia s-a extins în spaţiul european,
devenind astăzi un obiectiv principal al
politicii comunitare.
În sensul larg al accepţiunii, prin
concurenţa se înţelege confruntarea dintre
agenţii economici cu activităţi identice sau
similare, exercitată în domeniile deschise
pieţei, pentru câştigarea şi conservarea
clientelei, în scopul rentabilizării propriei
întreprinderi. 
În literatura juridică, ea este definită ca
fiind rivalitatea sau lupta desfăşurată cu
mijloace economice între comercianţi sau
industriaşi pentru cucerirea pieţei,
producerea şi desfacerea unor produse,
atragerea şi menţinerea clientelei şi
obţinerea de beneficii. Într-o altă definiţie,
mai simplificată, este considerată o luptă
adesea acerbă între agenţii economici care
exercită aceeaşi activitate sau o activitate
similară pentru dobândirea, menţinerea şi
extinderea clientelei.”

“Concurenţa, din punct de vedere
economic, într-o anumită viziune
doctrinară, reprezintă confruntarea
deschisă, competiţia dintre agenţii
economici vânzători-ofertanţi, în scopul
atragerii de partea lor a clientelei
(cumpărători-solicitanţi). Această
confruntare pune în evidenţă, totodată
comportamentul specific, interesat al
subiectelor raporturilor concurenţiale,

comportament ce se materializează în mod
diferit, în funcţie de cadrul concurenţial şi
de specificul diverselor pieţe . deci, din
punct de vedere economic, noţiunea de
concurenţă este analizată fie ca o relaţie
între operatorii economici, fie ca şi
comportament concurenţial sau ca o
situaţie caracteristică mediului de afaceri
(mediu concurenţial).”

”Concurenţa derivă din comportamentul
operatorilor economici pe o anumită piaţă,
bazat pe un interes personal, concretizat în
obţinerea de avantaje concurenţiale în
raport cu rivalii, referitoare la cota de piaţa,
dominaţie prin costuri, inovaţie, fidelizarea
clientelei. efectul benefic este recepţionat,
în final, de către consumatori. 
ei se pot bucura de diversitatea şi calitatea
bunurilor şi a serviciilor, de preţul relativ
scăzut de obţinere, de creativitatea
operatorilor economici. Concurenţa poate fi
caracterizată şi ca o confruntare deschisă,
loială, în cadrul căreia vânzătorii şi
cumpărătorii urmăresc să obţină o poziţie
cât mai bună pe piaţa caracteristică, 
printr-o serie de metode, mijloace şi acţiuni
având ca obiectiv testarea şi tatonarea
forţelor pieţii.”

”diversificarea conţinutului noţiunii de
concurenţă a condus la formarea unei
ramuri de drept distincte: dreptul
Concurenţei (…) Concurenţa comercială
constituie instituţia juridică fundamentală a
dreptului Concurenţei. Ca parte integrantă
a realităţii economico-juridice, aceasta este
influenţată permanent de politica
comercială internaţională.”

lect. univ. dr. av. claudia Şerban-cernat,
(din ”dreptul concurenței. fișe de
sinteză”, 2017)

despre concurență 
și dreptul Concurenței
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germin Petcu: un deceniu 
de mandat în fruntea unei
autorități-cheie din românia
înseamnă o performanță. 
vă spunem ”la mulți ani!”.

Bogdan Chirițoiu: da, sunt 10
ani de când, împreună cu alți
trei colegi, am fost numit în
plenul Consiliului Concurenței.
doi dintre ei nu mai sunt acum
în Consiliu, dar eu și un coleg
suntem aici după 10 ani.

germin Petcu:  Cum a evoluat
concurența în această
perioadă? este o perioadă
îndelungată și, cu siguranță, mă
aștept, de la un manager de
instituție, așa cum sunteți, ca la
finalul a 10 ani să fi tras o linie
și să se fi gândit la bune, la rele;
la pros and cons…

Bogdan Chirițoiu: Îmi place
termenul acesta de manager,
că așa mă văd; nu mă văd ca
un ”far călăuzitor” al dreptului
Concurenței, în niciun caz.
Pentru mine, cel puțin,
concurența e o politică
economică; e ceva ce vrea să

facă statul – în cazul nostru,
statul român – în funcționarea
economiei. Politica de
concurență e un instrument;
pentru mine, este un
instrument al asigurării
eficienței pieței. și, desigur, ca
orice instrument al statului, ca
orice politică, trebuie să îl
codificăm; trebuie să creăm
niște reguli care să fie înțelese
și urmate de agenții
economici.in ce priveste
respectarea sau verificarea
respectării lor – pentru asta
sunt responsabile instanțele.
dar o atare politică, la origine,
trebuie să pornească de la o
gândire economică care poate
fi controversată, nu toată
lumea e de acord. Pentru unii,
e o politică prea
intervenționistă. Aceasta e o
discuție între economiști. dar
altfel…

germin Petcu:  eterna dispută
între avocați și economiști, în
materia dreptului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu: Altfel, cum
văd eu lucrurile, din partea

mea… nu mă interesează
legea. legea e expresia
intenției pe care o are statul.
Ar trebui să conteze ceea ce
vrem să realizăm prin legea
concurenței, prin regulile
concurenței. dacă am făcut
legea prost și regulile astea nu
le-am desenat suficient de
bine, ca ele să servească
obiectivului lor, ok, atunci va
trebui să le redesenăm. 
le mai ajustăm pe ici, pe colo,
repet, ca să le duc în scopul
pentru care au fost ele create.
deci legea pentru mine nu-i un
dat; legea e un instrument de
politică. și dacă văd că, repet,
instrumentul ăla n-a fost bine
croit sau dacă văd că-mi apar
lucruri noi în societate… iată,
este cazul discuției legată de
ridesharing, disputa aceasta
între taximetriști, pe de o
parte, deci businessul vechi și
business-urile noi… A apărut o
ordonanță în favoarea
taximetriștilor, se lucrează la o
ordonanță care ar trebui să
reglementeze acum partea de
ridesharing – aceste firme gen
uber, taxify ș.a.m.d… Bun.

uneori văd că apar lucruri noi
în economie; în viață. A apărut
internetul. tehnologia aceasta
creează posibilitatea unor noi
modele de business. trebuie
să-mi ajustez legislația ca să
fac ca ceea ce-i bun din ceea
ce-mi permite tehnologia, să
iau părțile care sunt benefice.
deci legea nu-i un cadru fix, e
un instrument pe care trebuie
să-l ajustez.

germin Petcu: iar în activitatea
Consiliului Concurenței, sub
mandatul dumneavoastră, s-a
întâmplat asta de câteva ori!

Bogdan Chirițoiu: Colegi de-ai
dumneavoastră, avocați, mi-au
spus că facem ajustările astea
cam des.

germin Petcu: Într-adevăr! din
fericire pentru unii dintre noi,
mai ales pentru juriști,
existența unor norme la care să
te raportezi este mai mult decât
binevenită. Ce v-aș întreba este
unde vedeți dumneavoastră o
preponderență. Poate este
preponderent dreptul de

În 10 ani, Consiliul Concurenței 
a aplicat amenzi de peste 
jumătate de miliard de euro 
interviu cu Bogdan Chirițoiu, Președinte, Consiliul Concurenței

despre Concurență se poate spune, cu siguranță, că este o ”rudă excentrică” a dreptului. dreptul Concurenței 
rămâne o arie super specializată, o arie de nișă, una cu specialiști care vorbesc în „păsăreasca” lor despre noțiuni 
și instituții aferente acestei zone de interes. sunt extrem de multe amănunte de evidențiat, 
aflat și comentat în acest sens. 
interviul ediției a fost realizat în compania unei personalități de prim rang a autorității naționale de concurență 
și a dreptului Concurenței din românia, dl. președinte Bogdan Chirițoiu. o discuție purtată într-un ceas aniversar, 
la împlinirea a 10 ani de când a preluat mandatul de președinte al Consiliului Concurenței.
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sorginte comunitară, având în
vedere că legislația concurenței
vine pe această filieră? sau la ora
actuală naționalul takes precedent
în fața unui legiuitor, să zicem,
european?

Bogdan Chirițoiu: sunt un foarte
convins pro-european. de ce? Cred
că integrarea în uniunea
europeană – și în nAto, dar în
special în ue – e cel mai bun lucru
care s-a întâmplat în istoria
româniei de foarte mult timp,
pentru că ne ancorează, mai
puternic decât am fost vreodată, în
civilizația occidentală. 

doi – economic, esența uniunii
europene este piața internă.
tocmai că vrem să nu existe piețe
naționale, ci vrem să funcționeze
întreaga europă ca o singură piață,
fără bariere. și atunci, evident că
legislația economică, în speță
legislația de concurență, n-are cum
să fie națională. 
ea e în esență o legislație
comunitară. Că o mai putem noi
ajusta, mai avem elemente de
originalitate pe ici, pe colo, ok. 
dar în esență ea se bazează pe
tratatul uniunii; toți, în toată
uniunea europeană, avem în
esență aceleași reguli, cazurile

noastre mari sunt aprobate de
Comisia europeană … 
toate amenzile noastre mari n-ar fi
putut fi acordate dacă nu aveam
acceptul Comisiei. și apropo de
bilanț, undeva peste jumătate de
miliard de euro sunt amenzi date în
cei 10 ani. Amenzile astea mari,
toate, au avut ok-ul Comisiei. și, nu
în ultimul rând, toți ne orientăm
după instanța europeană. sau ne
uităm la cazurile în care sunt
neclarități, instanțele noastre pot
să apeleze la Curtea europeană de
Justiție; și noi, cei de la Consiliu, și
instanțele naționale, cu toții ne
uităm la jurisprudența Curții
europene.

germin Petcu: Consiliul 
Concurenței este membru în eCn,
rețeaua autorităților naționale de
concurență; dumneavoastră
reprezentați instituția, deci…

Bogdan Chirițoiu: Acolo discutăm
între noi. Adică ne spune Comisia
ce priorități are, fiecare stat
membru își mai prezintă
activitatea. Când avem nelămuriri
discutăm între noi, și asta e util, ca
să vezi cum au abordat spețe
similare alte state membre.

germin Petcu:  Cu alte cuvinte,
activitatea Consiliului Concurenței
este puternic ancorată
în realitățile juridice și economice
ale dimensiunii comunitare. 
de altfel, dacă-mi aduc bine aminte,
capitolul de concurență a fost,
parcă, penultimul închis înainte
de aderare.

Bogdan Chirițoiu: n-a fost în
mandatul meu acest lucru. se
rezolvase asta deja când am ajuns
aici, dar a fost în special partea de
ajutor de stat. Pentru că aici toate
statele membre au dificultăți, e
greu să renunți la obiceiul de a da
bani…

Cred că
integrarea în
uniunea
europeană – 
și în nato, dar în
special în ue – 
e cel mai bun
lucru care s-a
întâmplat în
istoria româniei
de foarte mult
timp.



8 ediŢia a XXiii-a iunie 2019
leGAl mAGAzin www.legalmagazin.ro 

interviul ediŢiei

germin Petcu: de a-i favoriza 
pe unii…

Bogdan Chirițoiu: si nu
neaparat ca îi favorizezi pe ai
tăi în concurență cu străinii; ci,
în general, e vorba de
concurență internă. Îi
favorizezi pe unii de la firme
de stat în dauna altor jucători
din țara ta.

germin Petcu: v-ați întâlnit cu
asemenea situații?

Bogdan Chirițoiu: din fericire,
mai puțin, în momentul de
față. oricum, statul român nu
are foarte multe companii și e
prezent mult pe zona de
transport – cale ferată, navală
și aeriană – și energie. și
astea-s zone unde avem, într-
adevăr, probleme. În rest, ce
mai are: CeC – o bancă de
dimensiuni medii; încercăm să-
i creștem capitalul, dar nu văd
probleme de concurență
acolo.

germin Petcu: acolo s-au
rezolvat, într-adevăr.

Bogdan Chirițoiu: desigur, anii
’90 au văzut falimente bancare
și probleme majore acolo. dar
nu în ultimii ani. și mai avem
Antibiotice iași, care e cam
jumătate de stat; companie
care funcționează în mediu
concurențial, deci nu văd
probleme nici acolo. deci
singurele zone unde avem în
momentul de față probleme
sunt transportul și energia.

germin Petcu: Piața pharma
este în vizorul Consiliului
Concurenței de ceva vreme 
și aceasta mă aduce la
următoarea întrebare: există
zone asupra cărora Consiliul

Concurenței se apleacă 
cu predilecție în a analiza
aspecte aferente? nu e mult de
la ultimul anunț al Consiliului
cu privire la aspecte ce ar
putea fi problematice pe piața
cimentului. În săptămânile
trecute, din nou, discutam
despre o investigație sectorială
recent lansată de Consiliul
Concurenței. deci vă uitați cu
mai mare atenție la anumite
zone?

Bogdan Chirițoiu: Aici avem
două lentile, să spunem. una
mi se pare corectă, una
discutabilă. Cea corectă –
avem un raport anual, îl
lansăm în fiecare toamnă, în
care ne uităm la situația
concurenței în românia și am
dezvoltat o serie de indicatori
care ne spun care sunt
sectoarele unde lucrurile par
să meargă bine din punct de
vedere concurențial, care sunt
sectoarele predispuse sau
unde ne putem aștepta să
vedem probleme. Cimentul
este întotdeauna în top între
sectoarele potențial
problematice. de ce potențial
problematice? În special
pentru că sunt doar trei
jucători pe piață, cu cote
relativ egale - și nu e ușor să
intri pe piața aceasta! nu
oricine poate să construiască o
fabrică de ciment. Plus un
domeniu important, pentru că
în fiecare an sperăm într-o
lansare puternică a investițiilor
în infrastructură, da? An de an
ne așteptăm să vedem
demarate multe șantiere de
construcții, și atunci suntem
atenți ca piața de inputuri,
deci de materiale de
construcție, să funcționeze
bine, să nu riscăm să fie
prețuri prea mari la

materialele de construcție,
care să ducă la o creștere a
costului lucrărilor de
infrastructură.
deci aceasta ar fi lentila
corectă, zic eu, în care ne
uităm predilect la sectoare
unde structura economică ne
spune că ar putea să aibă
probleme de concurență.
Cealaltă lentilă este un pic
dominată de presiunea opiniei
publice. Avem tendința să ne
uităm mult mai mult la
sectoarele B2C (Business-to-
Consumers). dacă ar fi ceva ce
n-am făcut în anii precedenți
(și poate ar trebui să facem
mai mult în viitor), ar fi să ne
uităm mai mult, să echilibrăm
cumva raportul acesta, să ne
uităm și la B2B (Business-to-
Business). sunt zone pe care
noi nu le-am atins. Acum
avem, desigur, componente
auto. Avem pentru prima dată
o investigație pe zona aceasta,
pe care Comisia a dat, chiar
recent, sancțiuni. deci sunt
zone cu puțin jucători; nu-s
atât de spectaculoase, de bine
cunoscute, pentru că,
neajungând la consumator, nu
sunt de interes pentru presă.
dar sectoarele astea B2B au
importanța lor pentru
funcționarea economiei
noastre. și cred că acolo
trebuie să fim mai atenți. 

germin Petcu: dacă tot vorbim
despre investigații și despre
rapoartele anuale ale
Consiliului Concurenței, am
putea spune că anul trecut a
fost unul fabulos pentru
Consiliul Concurenței. Probabil
vârful de lance este sancțiunea
aplicată pe piața asigurătorilor.
Pentru că este o investigație,
din câte știu eu, încă în
derulare, nu o vom aborda, însă

v-aș ruga să ne spuneți câteva
cuvinte despre investigațiile
recente și de anvergură ale
Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu: m-aș lega de
ceea ce spuneți: record.  Aș
spune că a fost un an normal
anul trecut, dacă ne uităm la
numărul de cazuri. deci noi
suntem undeva, în fiecare an
finalizăm… țintim 20 și reușim
cam 15. Cam așa se întâmplă
mereu: țintele sunt ambițioase
și… suntem aproape acolo, dar
nu chiar acolo. deci cred că 15
cazuri am investigat anul
trecut, ceea ce e în gama
noastră normală.
Încercăm să deschidem, iarăși,
tot cam atâtea cazuri. Volumul
de amenzi, evident, variază.
Pentru că sunt sectoare cu
companii mai mari, sectoare
cu companii mai mici, și
atunci, în funcție de ce cazuri
se finalizează într-un an, pot să
fie fluctuații privind cuantumul
sancțiunilor. dar, repet, dacă
ne uităm la numărul de cazuri,
că aici vezi volumul de muncă
până la urmă, el a fost un an
normal; a fost un an bun,  unul
ok. 

germin Petcu: În investigația
respectivă putem vorbi 
despre ceea ce menționați
dumneavoastră puțin mai
devreme – despre o presiune 
a consumatorului, care a
îndemnat către un…

Bogdan Chirițoiu: dacă vorbim
despre rCA, despre asigurări?

germin Petcu: da.

Bogdan Chirițoiu: Aici se vede,
poate, partea slabă a politicii
de concurență, cumva. eu aș
vedea lucrurile așa: am avut o
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criză pe zona de rCA. Criza aceasta
probabil a fost legată de deficiențe
în reglementare, dar astea nu sunt
în zona noastră. Cert este că acea
criză a crescut și a dus la o piață
care nu funcționa bine, creșteri de
preț foarte mari, firme în dificultate
în același timp – doi operatori au
trebuit să fie scoși de pe piață, a
crescut capitalul la alții ș.a.m.d. 
deci cadrul de reglementare s-a
întărit și aici un rol important l-a
avut Asf, agenția de reglementare.
ei, și cu sprijinul nostru, au venit și
cu legislație nouă, în 2016
ordonanță și anul următor lege de
aprobare a ordonanței. Abia în
2018 a venit cazul nostru. Pentru că
întotdeauna investigațiile durează
destul de mult. de asta zic că asta e
partea slabă. Pentru o criză care
mi-a explodat în 2016 și care gesta
din 2015, că deja cadrul de
reglementare a fost întărit, deci am

o problemă în piață,
reglementatorul intervine în 2015,
intervenim cu lege în 2016-2017 și
abia în 2018 reușim și noi să ne
finalizăm cazul. 
dar toate au pornit de la acea criză
din perioada 2015 sau înainte. Asta
arată că instrumentele noastre sunt
puternice, pentru că dăm sancțiuni
mari și cred că e al doilea caz ca
volum de sancțiuni în istoria
noastră, rCA-ul. dar, în același
timp, avem o anumită lentoare.
Până la urmă, reglarea de piață n-
am făcut-o prin amendă, ci prin
legislație și reglementare. Amenda
e, și ea, utilă, pentru că, totuși,
comportamentul incorect al
companiilor trebuie sancționat,
pentru a descuraja repetarea lui în
viitor. desi nu mă ajută neapărat să
rezolv problema în piață, le spune
oamenilor că, atunci când greșești,
sunt consecințe. nu vin imediat

consecințele astea, dar la un
moment dat vin. deci de asta e
important să păstrăm un nivel de
descurajare suficient de mare, prin
sancțiuni, pentru că altfel… un om
oportunist – și în business pot să
fie mulți din ăștia – poate să
calculeze: dacă nu mă prind, am
câștigat; dacă mă prind, nu pățesc
mare lucru, deci de ce să nu încalc
regulile?!

germin Petcu: Ce se întâmplă pe
piața licitațiilor cu bani publici? 
văd o oarecare atenție sporită 
a consiliului în materie – ca să
menționez în treacăt, ultima
investigație cred că este cea cu
rolele de la Cet oltenia. mai sunt
investigații cu licitații trucate
undeva în zona asfaltului, prin
Pitești, pe piața serviciilor de pază,
la romgaz… se apleacă Consiliul
Concurenței și către această zonă?

Bogdan Chirițoiu: da, cu predilecție,
pentru că avem și o direcție
specializată. la un an după ce am
venit aici, am creat o direcție
specializată pe identificarea
licitațiilor trucate. și avem, din
păcate, în fiecare an câțiva clienți.
În fiecare an se termină câteva
cazuri de licitații trucate. e bine că
primim sesizări din partea actorilor
implicați în piață. În cazul Cet
oltenia, ne-au sesizat ei. Acesta-i
un caz, aș spune eu, frumos; față
de alte situații, în care suspectăm
sau se dovedește că firma de stat e
păgubită prin trucarea licitației cu
complicitatea oamenilor din firma
de stat. 
mă bucură când văd cazuri în care
cei din firmă, partea contractantă,
își fac bine treaba și identifică ei
suspiciuni și ne trimit nouă. deci e
bine că vedem diligența asta,
preocuparea, din partea celor care
gestionează bani publici, pentru
corecta desfășurarea licitațiilor
publice.

am avut o criză
pe zona de rCa.
Criza aceasta
probabil a fost
legată de
deficiențe în
reglementare,
dar astea nu sunt
în zona noastră.
Cert este că acea
criză a crescut 
și a dus la o 
piață care nu
funcționa bine.
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germin Petcu: ghidul pe care 
l-ați pus dumneavoastră pe
piață pentru toți jucătorii – atât
pentru autoritatea
contractantă, cât și pentru
firma X sau Y ce caută să
pătrundă într-o piață a licitației
sau alta, a fost de folos? Îl găsiți
ca fiind un instrument util?

Bogdan Chirițoiu: Cred că da.
Pentru că a fost bine
răspândit, bine popularizat în
rândul altor autoritati
contractante și a agenților
guvernamentali implicați în
zona aceasta – Curtea de
Conturi, ministerul de finanțe
– și se vede că, repet, ne văd,
sesizări. instituții care au mult
mai multe resurse decât avem
noi. Gândiți-vă câte achiziții
publice sunt în românia! 
noi suntem singurii care
putem să amendăm firmele.
restul se concentrează mai
degrabă pe angajații statului,
deci pe partea de corupție. noi
suntem singurii care ne uităm
la înțelegeri între companiile
participante la licitații. În
schimb, noi avem o direcție.
Avem 10 oameni implicați în
zona asta, în timp ce Curtea de
Conturi, care verifică toate
instituțiile publice, are câteva
mii de oameni; ministerul de
finanțe face controlul ex ante
(Curtea de Conturi îl face
după). ministerul de finanțe
are foarte mulți oameni care
se uită la procedurile de
licitație. deci acolo sunt
resursele statului, în finanțe și
în Curtea de Conturi există
oameni care se ocupă de
supravegherea licitațiilor și ei
pot mult mai ușor să identifice
problemele, față de cei 10 de
la noi. deci de asta e
important să avem o bună
colaborare cu instituțiile astea

de control, care să ne trimită
sesizări.

germin Petcu: este Consiliul
Concurenței o autoritate de
temut în românia? În sensul că,
în momentul în care îți bate
Consiliul Concurenței
dimineața, cu un dawn raid, la
ușă, te întrebi: oare am făcut
bine ce am făcut până acum?
sau îi zâmbești inspectorului
de concurență și îl poftești la
documente, la…

Bogdan Chirițoiu: Cele două nu
se exclud. suntem toți, oameni
politicoși și bine-crescuți, deci
o să zâmbim întotdeauna,
indiferent de circumstanțe. În
același timp, e bine să fim
atenți la ceea ce facem. Cel
mai bine, înainte să facem.

germin Petcu: Prevenția, 
într-adevăr, este cheia.

Bogdan Chirițoiu: dacă am
ajuns la o investigație… două
lucruri îi sfătuiesc pe cei care
sunt investigați: 1 – să-și ia,
dacă pot, ceva asistență de
specialitate, pentru că e un
domeniu de nișă, un domeniu
specializat, nu toți juriștii au
experiență în zona aceasta. 2 –
să verifice ce s-a ridicat. să-și
facă analiza. dacă n-au avut
programe de prevenție
anterior, măcar după ce a
început investigația, să vadă
cum stau lucrurile și de obicei
dumneavoastră, avocații, vă
puteți mișca mai repede. Până
facem noi forensic-ul și
procesăm aici datele…

germin Petcu: de data asta
aflăm noi mai repede.

Bogdan Chirițoiu: da, le faceți
mai repede, că la noi e o

programare, n-avem
întotdeauna capacități… e un
număr limitat de resurse și
uneori nu începe forensic-ul
imediat, a doua zi după ce s-au
ridicat documentele. de asta
zic, dumneavoastră vă puteți
mișca mai repede, deci veți
afla înaintea noastră ce am
găsit acolo. și, în funcție de
evaluarea pe care o faceți
privind registrele clientului,
veniți, discutați cu echipa de
caz. 
uneori se pot explica lucrurile;
dacă nu, avem posibilitatea
recunoașterii, care oferă
reduceri substanțiale de
sancțiuni. scopul ei nu este de
a fi amenzi mai mici pentru
companii; ci să muncim noi
mai puțin, să nu mai
trebuiască să investigăm atât
și să nu mai stăm în instanță
după aceea. deci ca noi și
instanțele să muncim mai
puțin. Ca acest instrument să
fie eficient, ne-ar ajuta dacă
veniți cât mai devreme.

germin Petcu: de partea
cealaltă însă, avocații au o altă
opinie…

Bogdan Chirițoiu: Vedeți, aici
poate că n-am creat structura
de incentives, de stimulente.
Poate n-am desenat
instrumentul acesta suficient
de bine, cât să vă conducem în
direcția unde vrem să vă
ducem. repet, să veniți
devreme, ca să ne economisiți
volumul de muncă.

germin Petcu:: În ultimul timp
au apărut informații referitoare
la una dintre investigațiile
desfășurate de autoritatea pe
care o prezidați – investigația
roBor. au apărut și voci în
mediul politic, care au susținut

că anumite măsuri ar trebui să
fie luate în ceea ce privește
chiar președintele Consiliului
Concurenței. Ce ne puteți
spune despre acest lucru?

Bogdan Chirițoiu: e un fel de
comedie a erorilor aici. e o
intenție bună în spate, deci
ideea cum putem să facem să
funcționeze mai bine piața
bancară și să fie ratele la
dobânzi mai mici. e o
preocupare corectă, pe care o
împărtășesc întru totul și am
venit și noi, în decursul
timpului, cu recomandări în
direcția asta. Avem și o
investigație în curs, vedem
dacă din investigația asta vor
exista sancțiuni. 
deci e o preocupare pe care o
împărtășesc și e absolut
legitimă. evident, nu pot 
să spun că-mi face vreo
plăcere, însă e departe 
de a fi o preocupare de prim-
plan. este o preocupare, 
nu zic nu. și timp, mi-a si ne-a
consumat!

germin Petcu: la peste 10 ani
de la momentul la care ați
preluat mandatul de
președinte, v-ați fi dorit să
faceți unele lucruri altfel? Care
sunt punctele unde ați fi vrut să
abordați lucrurile? v-ați fi dorit
sau vă gândiți că uneori ar fi
fost mai bună o altă cale decât
cea pe care ați urmat-o la un
anumit moment?

Bogdan Chirițoiu: dacă vorbim
de cazuri specifice, cred că în
două cazuri am greșit, am
exagerat; și sunt fericit că cel
puțin în unul din ele instanța a
redus sancțiunea. deci în una
din cele două situații am fost
bucuros să văd că instanța a
redus; pentru că cred că acolo
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am greșit, din perspectiva
cuantumului sanctiunii. Celălalt
este încă în instanță, vedem ce se
va întâmpla. dar le-am zis și
colegilor, dacă va reduce
sancțiunea instanța, nu voi
considera că e o eroare.
doi - cred că direcția în care am
mers a fost corectă. evident, aș fi
vrut să mergem mai repede.
Aceleași lucruri făcute în mai puțin
timp și, cu toate ajustările la lege,
cum arată ea acum – nu vorbim de
anumite modificări în Parlament,
care vedem cum o să iasă –, cred
că sunt, totuși, lucruri care încă nu
sunt complet puse la punct. tot
cred că mai avem nevoie de
anumite rectificări.
și trei, unde cred că am mai greșit:
că n-am acordat training celor pe
care-i punem să facă investigații.
Calitatea investigațiilor variază. 

germin Petcu: Care sunt planurile 
de viitor ale președintelui
Consiliului Concurenței?

Bogdan Chirițoiu: eu vreau să-mi
văd de mandatul ăsta, apoi,
dumnezeu știe, vedem ce se
întâmplă. iar mandatul ăsta, cazuri
interesante – anul ăsta sunt cazuri
interesante. Avem investigatia pe
piata lemnului, care e un caz mare,
sunt 94 de entități investigate…o
să vedem dacă se ajunge la audiere
cu 94. dacă se va ajunge la audiere
acolo, va fi cea mai mare audiere
pe care a avut-o Consiliul până
acum. logistic o să fie o problemă.
dar, dincolo de numărul de părți, e
un caz cu companii mari, e una din
industriile importante din românia
și unde probabil că putem să
ajutăm. noi am avut intervenții pe
piața asta. Probabil că putem în
continuare să ajutăm la perfecțio -
narea mecanismelor din acea
piață. 
Apoi avem zona de servicii
financiare, avem și pe bancar, și pe
asigurări, în continuare investigații.
mai sunt investigații interesante pe
partea de… mie nu-mi place să

spun „interesante” pentru că,
domnule, treaba noastră nu e să
facem lucruri interesante, ci lucruri
importante. dar uneori sunt și
cazuri care aduc ceva nou, de care
nu te-ai lovit până atunci și asta
poate fi interesant. și avem pe
farmaceutice în special…
imunoglobulinele, care sunt
interesante, pentru că am făcut
inspecții în străinătate… e
important, că e viața oamenilor în
joc, dar e și interesant, pentru că
am făcut inspecții în străinătate. si
mai avem unul, cu blocarea intrării
unui generic, unde suspectăm o
firmă mare că a blocat intrarea
unui generic pe piața românească
– asta ar fi o chestie nouă, unde 
n-am avut cazuri, n-am aplicat
sancțiuni. sunt foarte curios să văd
la ce concluzii ajungem la acel caz. 
deci sunt, repet, multe cazuri
interesante și importante; și, de
asemenea, mai avem de terminat
legislație – trebuie să transpunem
noua directivă, care întărește
cumva cadrul nostru de
funcționare. Pe partea de
funcționare a autorităților de
concurență, noua directivă ar vrea
să întărească cumva protecția sau
mecanismele puse la dispoziția
autorităților de concurență. deci
pe asta aș vrea s-o văd finalizată. și
e și o ocazie dacă mai simțim
nevoia să mai corectăm ceva la
cadrul legal existent.

germin Petcu (foto) este 
un avocat asociat al societății
dobre, tulei & Asociații,
specializat în dreptul
Concurenței, o voce
recunoscută în domeniu,
autor al unor cărți si studii 
de specialitate, precum 
și al unei emisiuni de profil
realizate împreună cu
universul Juridic. 

eu vreau să-mi
văd de mandatul
ăsta, apoi,
dumnezeu știe,
vedem ce se
întâmplă.
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Digitalizarea a reconfigurat
economia și a redefinit
metodele de producție și
distribuție, precum și modul în
care companiile concurează pe
piață. Pe de-o parte, noul
context tehnologic a permis
lansarea unor modele noi de
business, precum platforme de
tip marketplace, economii
colaborative de tip Uber,
AirBnb, comparatoare de
prețuri online sau rețele de
socializare. Pe de altă parte, a
determinat schimbări majore
în toate industriile, chiar și în
cele considerate mai
conservatoare.
din perspectivă de business,
efectele pozitive ale
digitalizării au fost evidente:
reducerea barierelor la
intrarea pe anumite piețe, o
corelare mai eficientă între
cerere și ofertă, noi canale de
acces către consumatori. din
perspectiva consumatorilor,
acestia pot face alegeri mai
informate, avand o mai mare
transparență în evaluarea
prețurilor și a calității
produselor sau serviciilor. iar
din perspectivă legală,
digitalizarea a adus o serie de
oportunități și provocări,
inclusiv în aplicarea regulilor
de concurență.
noile tehnologii creează

contextul pentru apariția de
noi forme de comportamente
individuale sau interacțiuni
între companii și - în același
timp - ridică întrebări privind
compatibilitatea acestora cu
un mediu concurențial normal,
respectiv măsura în care
legislația, în forma sa actuală,
permite autorităților de
concurență să le prevină, să
intervină sau să le sancționeze.
Pentru a sublinia riscurile și
soluțiile de concurență în noul
context, PeliPartners analizează
un exemplu de comportament
în contextul digitalizării - intrat
sub lupa Curții de Justiție a
uniunii europene, dar și o
serie de situații ipotetice în
care utilizarea algoritmilor de
prețuri ar putea atrage atenția
autorității de concurență.  

e-turas și riscuri de
concurență generate de
folosirea aceluiași sistem
informatic de către concurenții
de pe o anumită piață

un caz relativ recent (Cauza 
C-74/14, “eturas” uAB și Alții
împotriva Autorității de
concurență din lituania), care
a avut în vedere aplicarea
regulilor de concurență în
contextul digitalizării este cel
al e-turAs, un sistem de

rezervare care permitea
agențiilor de turism  din
lituania, ce au achiziționat
prin contract o licență de
exploatare de la eturas, să
propună vânzarea de călătorii
prin intermediul
site-ului lor de internet potrivit
unui mod de prezentare a
rezervărilor uniform și stabilit
de eturas.
Problema de concurență a fost
generată în acest caz de
transmiterea de către
administratorul programului
informatic e-turAs, prin
intermediul poștei electronice
interne a acestui program
informatic, a unui un mesaj
prin care avertiza agențiile de
turism că reducerile aferente
produselor vândute prin
intermediul acestui sistem vor
fi pe viitor plafonate și că, în
urma difuzării acestui mesaj,
sistemul informatic va suferi
modificările tehnice necesare
pentru a pune în aplicare
această măsură.
sesizată cu o cerere de decizie
preliminară, Curtea de Justiție
a uniunii europene s-a
pronunțat în sensul în care
într-o astfel de împrejurare, se
poate prezuma că agențiile de
turism, de la momentul în care
au avut cunoștință de mesajul
transmis de administratorul

PeliPartners: riscuri și soluții 
de concurență în contextul digitalizării
digitalizarea a reconfigurat economia și a redefinit metodele de producție și distribuție, precum și modul în care companiile
concurează pe piață. Pe de-o parte, noul context tehnologic a permis lansarea unor modele noi de business, precum
platforme de tip marketplace, economii colaborative de tip uber, airBnb, comparatoare de prețuri online sau rețele de
socializare. Pe de altă parte, a determinat schimbări majore în toate industriile, chiar și în cele considerate mai conservatoare.

carmen Peli
Partner, head of Corporate
m&A, Banking & finance,
Competition

oana Bucșa
senior Associate, PeliPartners
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sistemului, au participat la o
practică concertată dacă:
l nu s-au distanțat în mod public

de această practică, 
l nu au denunțat-o entităților

administrative sau 
l nu au adus alte probe pentru a

răsturna această prezumție,
precum proba unei aplicări
sistematice a unei reduceri care
depășește plafonarea în cauză;

Prin urmare, în măsura în care o
companie decide să utilizeze un
anumit sistem informatic, și are
cunoștință de faptul că acesta este
folosit și de către alți concurenți de
pe piață, iar sistemul informatic
respectiv are capacitatea de a
interveni în mecanismul de stabilire
a prețului sau a altor condiții
comerciale, respectiva companie
poate ajunge în situația în care să
fie considerată ca luând parte la un
comportament anticoncurențial.
este important într-un astfel de caz
să se acorde atenție atât drepturilor
acordate prin contract
administratorilor sistemelor
informatice utilizate, cât și
informărilor transmise de aceștia pe
parcursul utilizării respectivelor
sisteme.
de asemenea, în măsura în care
este identificată o comunicare sau
intervenție a administratorului unui
sistem informatic, care determină,
permite sau încurajează o
coordonare a politicilor comerciale
între concurenți, este esențial să
aibă loc o distanțare publică față de
aceasta. 
trebuie precizat că, în împrejurări
specifice precum cea din speța
prezentată, în care informarea a
fost făcută unilateral de
administratorul sistemului
informatic către fiecare agenție de
turism în parte, distanțarea publică
nu se poate impune să fie făcută în
raport cu toți concurenții care au
fost destinatari ai mesajului,
întrucât o companie aflată într-o

astfel de situație nu este în măsură
să îi cunoască pe respectivii
destinatari. Într-un asemenea caz, o
obiecțiune clară și explicită adresată
administratorului programului
informatic ar putea fi de natură să
răstoarne prezumția de participare
la o practică concertată.

algoritmii de prețuri

o data cu digitalizarea, au fost
dezvoltați algoritmi care să
realizeze sarcini repetitive, ce
implică calcule complexe și
procesări de date care ar fi
costisitor de realizat de către
oameni. Astfel, un număr tot mai
ridicat de companii utilizează
algoritmi pentru a-și îmbunătăți
structurile de preț, pentru a-și
adapta produsele și serviciile la
nevoile consumatorilor, pentru a-și
dimensiona producția/ distribuția la
cererea de pe piață și a a
previziona trendurile acesteia.
În ceea ce privește utilizarea de
algoritmi de preț, aceasta prezintă
avantaje pozitive clare pentru
companii – putând determina
reduceri de costuri și/ sau creșteri

de venituri. utilizarea algoritmilor
de preț are loc des în piețele în
care:
l costurile pentru servisarea

consumatorilor variază
considerabil (spre exemplu, în
materie de credite sau asigurări)

l cererea fluctuează mult mai rapid
decât oferta (spre exemplu, în
cazul serviciilor hoteliere sau de
ridesharing); sau

l companiile dețin o gamă variată
de produse pentru care trebuie
să determine prețurile, iar
algoritmii de preț aduc avantaje
de cost semnificative (spre
exemplu, vânzarea cu
amănuntul) 

În același timp, utilizarea
algoritmilor de preț poate atrage
îngrijorări de natură concurențială,
dat fiind că aceștia pot permite
obținerea și menținerea coluziunii
între concurenți fără a fi necesară
existența unui acord formal – așa
cum e definit în mod tradițional de
regulile de concurență  - sau chiar a
interacțiunii umane.
Asfel, o principală îngrijorare cu
privire la astfel de algoritmi este că
aceștia extind zona gri dintre

un număr tot 
mai ridicat de
companii
utilizează
algoritmi pentru
a-și îmbunătăți
structurile de
preț, pentru 
a-și adapta
produsele 
și serviciile 
la nevoile
consumatorilor
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coluziunea explicită cu
caracter ilegal și coluziunea
tacită licită, permițând
companiilor să mențină
profituri deasupra nivelului
competitiv mult mai ușor, fără
a fi necesară încheierea unui
acord. spre exemplu, în situații
în care coluziunea ar putea fi
implementată doar utilizând
comunicări explicite, algoritmii
pot crea mecanisme automate
care să faciliteze
implementarea unei politici
comune și monitorizarea
comportamentului altor
companii, fără a fi necesară
interacțiunea umană.
Conform unui studiu oeCd
privind algoritmii și coluziunea,
putem identifica următoarele
categorii de algoritmi care pot
prezenta îngrijorări de
concurență:
l Algoritmii de monitorizare

Cel mai simplu rol pe care îl
pot juca algoritmii este acela
de a monitoriza acțiunile
concurenților cu scopul de a
asigura punerea în aplicare un
acord anticoncurențial.
Într-un astfel de caz, algoritmul
poate presupune colectarea de
informații privind decizii de
afaceri ale participanților la
înțelegere, analiza datelor
pentru a identifica deviații,
respectiv programarea de
represalii.
spre exemplu, companiiile pot
programa algoritmi de preț
care să implementeze strategii
stabilite în comun, și care să
mențină prețul stabilit atâta
timp cât concurenții respectă
condițiile acordului, dar să
revină la concurența prin
prețuri de îndată ce orice
participant încalcă acordul.
Astfel, algoritmii de
monitorizare pot facilita
acorduri anticoncurențiale și

pot face coluziunea mai
eficientă. Cu toate acestea, ele
nu elimină necesitatea
existenței unei comunicări
explicite în timpul stabilirii și
implementării cartelului.
Prin urmare, datorită rolului
acestora, algoritmii de
monitorizare ar putea fi
sancționați de principiu doar
drept componentă a unui
acord, iar nu și în lipsa oricărui
contact direct sau indirect care
să denote existența acestuia.
l Algoritmii paraleli

Algoritmii paraleli presupun
automatizări ale procesului
decizional astfel încât prețurile
părților la un acord
anticoncurențial să
reacționeze simultan la orice
schimbări ale condițiilor pieței.
Algoritmii de preț dinamici au
fost implementați de diverse
companii, precum cele aeriene,
de rezervare servicii hoteliere
sau de transport (și sunt
considerați legali din punct de
vedere concurențial), pentru a
se adapta eficient la perioade
de cerere joasă sau ridicată,
având astfel efecte pro-
competitive. 
Cu toate acestea, pot apărea
îngrijorări de concurență dacă
companiile încep să utilizeze
același algoritm dinamic de
preț, care poate fi programat
astfel încât să nu concureze
împotriva altor companii, ci să
seteze prețuri anti-
competitive. Astfel de algoritmi
permit companiilor nu doar să
coludeze, ci să își actualizeze
prețurile la condițiile pieței (în
mod concertat) fără a mai avea
nevoie de comunicări
suplimentare.
l Algoritmii de semnalizare 

o altă categorie de algoritmi
este a celor de semnalizare. 
Astfel, companiile pot încerca

să își dezvăluie intenția de
coluda și de a coordona
strategii de cooperare mai
complexe prin semnalizarea și
realizarea de anunțuri
unilaterale cu privire la prețuri. 
un exemplu de semnalizare
este acela în care fiecare
companie trasmite cu
continuitate semnale noi (spre
exemplu, oferte de creștere a
prețurilor), și monitorizează
semnalele trimise de ceilalți
concurenți. Când toți jucătorii
ajung la un acord transmițând
același semnal, fixează prețul
agreat până la următoarea
negociere a acestuia.
l Algoritmii de învățare

automată
nu în ultimul rând, există riscul
ca unii algoritmi, cu o putere
de predicție ridicată , învățând
constant și readaptându-se la
acțiunile altor jucători de pe
piață, să fie capabili să
coludeze fără a fi necesară
intervenția umană.
Astfel, bazându-se pe algoritmi
de învățare automată,
companiile ar putea să ajungă
la coluziune fără chiar să fie
coștiente de aceasta.
dacă actorii de pe piață ajung
să implementeze algoritmi de
învățare automată care să
seteze în mod automat prețul
și alte elemente decizionale,
coluziunea devine dificil de
prevenit și identificat utilizând
actualele instrumente
disponibile autorităților de
concurență.

atragerea răspunderii în
contextul digitalizării

În contextul noilor modalități
de coludare determinate de
evoluția economiei digitale, se
pune problema măsurii în care
se poate atrage răspunderea

în materie de concurență a
companiilor atunci când
deciziile de preț sunt luate de
către algoritmi și mai puțin de
către oameni.
Având în vedere că
majoritatea algoritmilor încă
operează în baza
instrucțiunilor descrise de
către companii (prin angajații
acestora), acestea vor fi ținute
probabil în majoritatea
cazurilor răspunzătoare
pentru deciziile luate de
aceștia – iar calculatoarele și
algoritmii vor fi considerați
drept simple instrumente
pentru realizarea conduitei
anticoncurențiale.
situația se îngreunează atunci
când algoritmii dobândesc
atât de multă independență
încât legătura dintre companie
(prin angajații săi) și aceștia se
reduce, ajungând să aibă
capacitatea de a stabili cu un
grad ridicat de autonomie
prețurile. În astfel de cazuri,
măsura în care s-ar putea
atrage răspunderea companiei
ar trebui analizată în funcție
de elemenele de fapt specifice
împrejurării în care a avut loc
coluziunea.

Concluzii 

digitalizarea avansează rapid
în majoritatea sectoarelor de
activitate, iar schimbările
structurale determinate de
aceasta ar trebui adaptate în
beneficiul consumatorilor. În
acest context, apreciem că
principala misiune a
autorităților de reglementare
este de a identifica acele
instrumente juridice care să
poată preveni noile forme de
coluziune ce pot interveni pe
piață în contextul digitalizării,
fără a descuraja însă inovația. 
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„Autoritatea de concurenţă a
constatat că, în perioada iunie
2013 - septembrie 2016, 13
agenţii de turism și-au
coordonat politicile comerciale,
inclusiv printr-un schimb de
informaţii sensibile din punct de
vedere concurenţial, cu scopul
de a nu permite scăderea
preţurilor produselor/pache -
telor turistice comercializate”, 
s-a transmis oficial într-un
comunicat al instituției. 
Agenţiile de turism nu au redus
sub un anumit nivel preţul de
vânzare către clienţi pentru
produsele turistice şi/sau
pachetele de servicii turistice
comercializate. „de asemenea,
acestea au limitat sau au
eliminat campaniile
promoţionale ale companiilor
concurente care ofereau
reduceri sau gratuităţi clienţilor
şi şi-au împărţit numărul de
locuri în avioanele contractate
pentru zborurile de tip charter
pentru a limita astfel în mod
artificial oferta în vederea
creşterii preţului de vânzare”, a
mai precizat Consiliul
Concurenței. 

Amenzile date sunt
următoarele: 
l Aerotravel - amendă

400.754,46 lei 
l Air fla - amendă 9.618,91 lei 
l Corali holidays - amendă

6.644,12 lei 
l eximtur - amendă 685.116,14 lei 

l fibula Air travel - amendă
88.310,64 lei

l happy tour - amendă
519.597,56 lei

l nova travel - amendă
124.616 lei 

l Paralela 45 turism - amendă
1.723.737 lei 

l Prestige tours international -
amendă 2.139.282,82 lei 

l Prompt service travel Company
- amendă 186.084,73 lei

l rezeda World travel -
amendă 28.780,08 lei 

l tez tour - amendă 55.930 lei)
l touring europabus romania -

amendă 5.397.762,87 lei
Christian’76 tour s.r.l. a aplicat
la programul de clemenţa,̆
oferind dovezi privind existenta̧
faptelor anticoncurenti̧ale, si̧ a
primit imunitate la amenda.̆ 
Companiile Aerotravel s.r.l.,
eximtur s.r.l., fibula Air travel
s.r.l., nova travel s.r.l.,
Paralela 45 turism s.r.l.,
Prompt service travel Company
s.r.l., rezeda World travel

s.r.l., tez tour s.r.l., touring
europabus romania s.r.l. au
recunoscut participarea la
practica anticoncurenţiala ̆si̧ au
beneficiat de reducerea cu 20%
din nivelul de baza ̆al amenzii. 
investigația va continua analiza
privind posibilul comportament
anticoncurențial al Companiei
naţionale de transporturi
Aeriene roman̂e tarom s.A.,
respectiv facilitarea sav̆ar̂si̧rii
faptei anticoncurenţiale. Presa a
relatat că  tarom riscă o
amendă de peste 13 de
milioane de lei în această speță,
ceea ce ar pune și mai mult
presiune pe finanțele companiei
de stat. 
în cadrul aceleiasi̧ investigaţii,
Consiliul Concurenţei a
sancţionat AnAt cu 53.304,02
lei (11.439,12 euro) deoarece, în
perioada septembrie 2012 –
aprilie 2016, a interzis
membrilor saĭ care operau ca
revan̂zat̆ori pentru produse
turistice si̦/sau pachete de

servicii turistice, sa ̆acorde
clienţilor reduceri sub forma
cedar̆ilor unei par̆ţi din
comisioanele ce le reveneau de
la companiile (tur-operatorii)
care ofereau acele
produse/pachete turistice. 
AnAt si̧-a recunoscut fapta
anticoncurenţială si̧ a beneficiat
de o reducere a amenzii de
20%. 
totodata,̆ Consiliul Concurenţei
a impus AnAt obligaţia de a
organiza si̧ derula acţiuni de
instruire pentru agenţiile
membre si̧ angajaţii acestora,
pentru a cunoasțe
reglementar̆ile din domeniul
concurenței si̧, astfel, sa ̆poată
identifica posibile practici
anticoncurențiale. 
Aceasta a fost prima investigaţie
declansa̧ta ̆de Consiliul
Concurenţei în urma unor
informaţii primite printr-o
sesizare anonima ̆înregistrata ̆pe
Platforma avertizorilor de
concurenţa.̆ 
Autoritatea de Concurenţă a
solicitat recent îmbunătăţirea
cadrului de reglementare prin
corecta şi completa transpunere
a directivei europene privind
pachetele de servicii de
călătorie şi serviciile de călătorie
asociate (directiva ue
2302/2015), astfel încât să fie
protejaţi atât turiştii, cât şi
operatorii din domeniu. 

cristian Pavel

Și angrosiștii industriei turistice fac
înțelegeri anticoncurențiale 
Consiliul Concurenţei a amendat la începutul anului 13 agenţii de turism, plus asociaţia naţională a agenţiilor de turism
(anat) cu amenzi totale în valoare de 11,42 milioane de lei, echivalentul a 2,45 milioane euro, după ce a constatat că
acestea s-au coordonat între ele cu scopul de a evita scăderea prețurilor. trist, și în cea mai mare măsură, adevărat.
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“sancțiunile au fost aplicate in
cadrul investigației privind
fixarea prețurilor între
retailerii Auchan, Cora și
Carrefour și furnizorii
acestora, în perioada 2010-
2016. În urma investigației a
fost sancționată atât
încălcarea regulilor naționale,
cât și a celor europene de
concurență, pentru fixarea
prețurilor de revânzare (de
raft) în cadrul promoțiilor
desfășurate de retaileri”, a
arătat Consiliul Concurenței.
Autoritatea a transmis că a
constatat că, în anumite

cazuri, prețurile de vânzare la
raft nu s-au stabilit conform
regulilor de piață, prin
raportul dintre cerere și
ofertă, ci prin înțelegerile
dintre furnizori și comercianți,
care stabileau un preț fix sau
minim pentru revânzarea
produselor către
consumatorul final.
instituția precizează că
această practică conduce 
la prețuri mai mari pentru
consumatorul final,
comercaintul neputând 
să scadă prețul sub limita
stabilită cu furnizorul.

Companiile sancționate au fost:
l auchan romania -

36.563.004 lei (7,84 milioane
de euro)

l carrefour romania -
26.995.645 lei (5,79 milioane
de euro)

l romania Hypermarche
(cora) - 12.410.834 lei 
(2,66 milioane de euro)

l Quadrant-amroq Beverages
- 5.984.053 lei (1,28 milioane
de euro)

l star foods em - 3.930.920 lei
(843.599 de euro)

l strauss romania - 1.785.767 lei
(383.236 de euro)

l nelson Prod - 43.113 lei
(9.252 de euro).

Carrefour a recunoscut fapta și
a beneficiat de o reducere a
amenzii. Aceasta a fost a doua
anchetă de acest gen. În anul
2015, autoritatea de
concurență a sancționat
retailerii metro, real, selgros,
mega image și furnizorii
acestora cu amenzi în valoare
totală de circa 35 milioane de
euro pentru fixarea prețurilor
în perioada 2005-2009.

cristian Pavel

hipermarketuri și furnizori - amendați
drastic de Consiliul Concurenței
trei lanțuri de hipermarketuri și patru furnizori ai acestora au fost amendați în ianuarie 2019 de Consiliul Concurentei cu
87.713.336 de lei (aprox. 18,8 milioane de euro) pentru încalcarea regulilor in privința prețurilor.



18 ediŢia a XXiii-a iunie 2019
leGAl mAGAzin www.legalmagazin.ro 

investigații

Acuzația - încălcarea
reglementărilor naționale și
europene din domeniul
concurenței prin coordonarea
comportamentelor pe piață în
vederea majorării tarifelor la
asigurările obligatorii de
răspundere civilă (rCA). este o
sancțiune fără precedent în
românia.
inspectorii Consiliului
Concurenței suspectau de ceva
vreme unsAr de facilitarea
unei practici anticoncurențiale
de majorare a tarifelor
polițelor rCA, realizate printr-
un schimb de informații
referitoare la intențiile viitoare
de creștere a prețurilor pe
acest segment de piață. Până
la urmă, investigația Consiliului
și-a produs efectele prin
amenzile usturătoare aplicate
după ce s-a constatat că

allianz - țiriac asigurări,
asigurarea românească -
asirom vienna insurance
group, societatea asigurare-
reasigurare astra asigurări,
carpatica asig, euroins
românia asigurare-
reasigurare, generali
românia asigurare
reasigurare, groupama
asigurări, omniasig vienna
insurance group și uniqa
asigurări ar fi participat la un
schimb de informații sensibile
din punct de vedere comercial
referitoare la intențiile acestor
societăți de a majora tarifele
rCA. 
Această practică concertată,
facilitată de unsAr, ar fi
condus la restrângerea
concurenței pe piața serviciilor
de asigurare rCA în perioada
octombrie 2012 – noiembrie

2016, deoarece societățile de
asigurare nu și-ar mai fi stabilit
în mod independent tarifele, ci
ar fi acționat concertat pe
piață, ținând cont de discuțiile
de a-și majora tarifele purtare
în cadrul asociației. 
“Astfel de schimburi de
informații sensibile reduc
incertitudinea cu privire la
strategiile concurenților și
favorizează coordonarea
comportamentului pe piață,
eliminând concurența. Pe o
piață concurențială, companiile
trebuie să se întreacă pentru a
furniza servicii de calitate în
condiții avantajoase, fiecare
stabilindu-și în mod
independent politica de tarife
în funcție de propria strategie
și de structura costurilor
implicate de desfășurarea
activității”, a subliniat Bogdan

Chirițoiu, președintele
Consiliului Concurenței. 
În cadrul investigației, euroins
a recunoscut în integralitate
fapta anticoncurențială și a
furnizat, în cadrul procedurii
de clemență, o serie de
documente și informații ce au
avut o contribuție
semnificativă la probarea
acesteia și, ca urmare, a
beneficiat de o reducere a
amenzii. În cazul societăților
Astra și Carpatica, Consiliul
Concurenței a luat în
considerare o perioadă mai
redusă de încălcare a legii,
respectiv până la momentul în
care Autoritatea de
supraveghere financiară (Asf)
le-a retras autorizația de
funcționare. 

cristian Pavel

Penalizare-record, de 53 milioane euro,
în sectorul asigurărilor
Consiliul Concurenței a sancționat la finele anului trecut nouă companii de asigurare, dar și uniunea națională a
societăților de asigurare și reasigurare din românia (unsar) cu amenzi totale în valoare de aproximativ 53 milioane euro.
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A fost inițial etichetată ca fiind
o ”vinere neagră” de către
departamentul de Poliție din
Philadelphia datorită
întâmplărilor nefaste
consemnate în lanț an de an
datorită busculadei create la
shopping (accidente,
aglomerație, scandaluri).
Brandul Black friday a fost
înregistrat pentru prima dată
în 1966 de către earl
Apfelbaum, un dealer în
timbre, care a răsucit sensul
negativ al etichetei,
deschizând perspectivele unei
competiții nemaiîntâlnite de
vânzări promoționale.   
În românia, conceptul de
Black friday a fost introdus în
anul 2011 și a prins destul de
repede la concetățenii seduși
de rate, oferte și discounturi.
În timp, ponderea comerțului
online a crescut covârșitor,
amenințând cu depășiri
magazinele offline. una peste
alta, retailerii au înregistrat în
cei 18 ani creșteri substanțiale
ale vânzărilor.

Cumpărături online 
de 250 milioane euro 
în 2018!
În cea mai recentă campanie
de Black friday, din noiembrie
2018, românii au făcut

cumpărături online de
peste 250 de milioane de
euro, în creștere cu aprox.
30% față de 2017, când
valoarea se situa la puțin
peste 200 de milioane de
euro. Aceasta este cifra
avansată de cel mai recent
studiu realizat de programul
național de certificare a
magazinelor online,
trusted.ro & eureka insights.
Vânzările și notorietatea celui
mai mare eveniment de
reduceri din online-ul
românesc au crescut
considerabil în rândul
românilor, dar și așteptările
sunt mai mari în fiecare an.
studiul arată că 90% (!) dintre
români au fost satisfăcuți de

Black friday în 2018 și
intenționează să participe și
anul acesta la campaniile de
reduceri. ei au fost îndeosebi
mulțumiți de varietatea
ofertei de produse și de viteza
de navigare a site-urilor. 8 din
10 respondenți au apreciat
calitatea produselor și
rapiditatea livrării, dar nu au
fost mulțumiți de prețurile
produselor pe care le-au
căutat.
În perioada 16-30 noiembrie
2018, un cumpărător a
consultat, în medie, 6
magazine online pentru a găsi
produsele dorite și a
achiziționat, în medie, 
7 produse. 81% dintre
cumpărători au achiziționat

produse pentru uz personal,
iar 52% au cumpărat cadouri
pentru Crăciun.
Cele mai căutate oferte de
Black friday în magazinele
online din românia au fost
înregistrate de următoarele
categorii de produse: fashion
(bijuterii și accesorii), laptop-
uri, telefoane și tablete,
cosmetice și produse de
îngrijire personală,
electrocasnice și climatizare,
televizoare, produse foto &
audio-video, produse pentru
casă, bricolaj & petshop, cărți,
cadouri și produse de birotică,
pachete turistice etc. 
Cele mai scumpe produse

vândute de Black friday au
fost: pachetele turistice;

Black Friday – un serial comercial
palpitant și pentru români
Firește că fenomenul Black Friday este unul de import. el vine de peste ocean, fiind rupt din realitatea trăită acolo în
preajma thanksgiving (ziua recunoștinței). s-a născut din febra cumpărăturilor, ajunse la punctul culminant cu o zi
înainte de tradiționala sărbătoare americană. deoarece ziua recunoștinței este a patra zi de joi din noiembrie, Black
Friday cade mereu în ziua de vineri de după ea, și are loc în fiecare an, între 23 și 29 noiembrie. 
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laptopuri, telefoane și tablete;
televizoare și produse foto,
audio-video; PC-uri și produse
periferice și software;
electrocasnicele și produsele
de climatizare.
interesant, deși clienții tind să
viziteze mai multe magazine
online (5,7 online versus 4,8
offline), ei își doresc să
cumpere mai multe produse
din magazinele fizice (10
produse offline versus 7
produse online) și să aloce
bugete mai mari offline 
(1.855 de lei) față de online
(1.573 de lei).
Per ansamblu, românii au fost
mai mulțumiți de experiența
Black friday în magazinele
online decât în cele fizice și
sunt mai dispuși să repete
experiența online în 2019.  

Consiliul Concurenței
atenționează: 80% din
reducerile de Black
Friday sunt o păcăleală! 
În urma unei anchete
sectoriale privind comerțul

electronic,  Consiliul
Concurenței a transmis public
faptul că mulți dintre
comercianții online nu
respectă legislația în cadrul
campaniilor de reduceri.
Consiliul a constatat că în
campania de Black friday de
anul trecut prețul de referință
a fost crescut sau menținut
artificial!
Autoritatea de concurență a
remarcat faptul un fenomen
dacă nu revoltător, cel puțin
surprinzător: prețul la care s-
au aplicat reducerile (prețul de
referință, care apare tăiat),
afișat de comercianții online, a
fost mai mare decât nivelul
prevăzut de lege pentru
aproximativ 80% din produsele
monitorizate.
Conform legislației (oG nr.
99/2000), orice comerciant
care intenționează să facă o
reducere de preț trebuie să o
raporteze la un preț de
referință, respectiv la cel mai
mic preț practicat în același
spațiu de vânzare în ultimele
30 de zile. ori așa ceva nu s-a
prea întâmplat!

mai mult, Consiliul
Concurenței a constatat că în
cazul a aproximativ 29% din
produsele monitorizate de
Black friday 2017, prețul tăiat
a fost mai mare chiar decât
prețul maxim practicat în
ultimele 30 de zile! ”Acest fapt
indică o creștere/menținere
artificială a prețului de
referință de Black friday”, a
transmis instituția.
din datele analizate de
autoritatea de
concurență, există un
comportament generalizat de
nerespectare a normelor
legale privind campaniile de
reduceri de prețuri. În aceste
condiții, mecanismele de
manifestare a concurenței prin
preț în cadrul promoțiilor sunt
distorsionate, percepția
clienților cu privire la prețul
real (prețul de referință) fiind
deformate.
“Aceasta practică, de a crește
sau de a menține artificial
prețul de referință în cadrul
promoțiilor (de exemplu, Black
friday), creează
consumatorilor impresia că

beneficiază de o reducere mai
mare decât este în realitate.
de fapt, consumatorii plătesc
un preț apropiat celui din
afara campaniei, ceea ce poate
constitui o încălcare a
legislației în domeniu”, a
declarat Bogdan Chirițoiu,
președintele Consiliului
Concurenței.
În general, peste jumătate din
volumul vânzărilor principalilor
comercianți au fost la prețuri
promoționale. Astfel, o mare
parte din produsele
comercializate de toate
platformele online importante
(și care au fost monitorizate)
au avut prețuri reduse durate
lungi de timp.
“Astfel, prețurile practicate de
comercianții online cu ocazia
campaniei Black friday sunt
comparabile cu cele din cadrul
altor campanii. Ca urmare,
Black friday se individualizează
mai degrabă ca o campanie de
volum decât de reducere a
prețurilor”, au conchis oficialii
Consiliului Concurenței.

cristian Pavel
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Concurenţa şi piaţa
Concurenţa – trăsătură
esenţială a pieţei. Potrivit
Comisiei europene politicile de
concurență se raportează la
aplicarea unor reguli specifice
în sensul asigurării unui
tratament corect în piaţă între
întreprinderile, companiile
care interacţionează reciproc.
Prin intermediul acestui
mecanism se încurajează
efortul spre progres și
eficiență, oferindu-se astfel
posibilitatea consumatorului
de a avea o arie mai largă şi
mult mai diversă de alegere a
bunurilor şi serviciilor din

piaţă, scopul acestor principii
fiind şi acela de a se contribui
în final la reducerea prețurilor
și îmbunătățirea calității
produselor.
importanţa criteriilor ce
caracterizează politicile de
concurenţă la nivelul uniunii
europene este relevată în
documentele Comisiei
europene şi expusă ca atare pe
websiteul oficial dedicat zonei
referitoare la Concurenţă în
contextul intereselor
consumatorilor.1 Astfel,
criteriile enunţate pentru a
susţine importanţa domeniului
concurenţei sunt concentrate
în zona protejării

consumatorilor împotriva
acţiunilor potenţial
neconforme cu regulile pieţei
şi ale cadrului legal aplicabil. În
acest sens potenţialul
dezechilibru între proprietatea
privată a consumatorului (e.g.
suma de bani ce va fi plătită în
plus ca urmare a distorsionării
concurenţei în piaţă) şi cea a
întreprinderii (e.g. suma de
bani încasată cu ocazia
nerespectării regulilor) care
oferă produsul pe piaţa în
cauză ar putea fi reglat prin
următoarele criterii propuse la
nivelul Comisiei europene: 
Prețuri scăzute pentru toți: cel
mai simplu mod pentru o

companie de a câștiga o cotă
de piață ridicată este de a
oferi un preț mai bun. Într-o
piață competitivă, prețurile
sunt ponderate. nu numai că
acest lucru este bun pentru
consumatori - atunci când mai
mulți oameni își pot permite
să cumpere produse – dar în
acelaşi timp se încurajează
întreprinderile să producă și să
stimuleze economia în general.
Calitate mai bună: Concurența
încurajează, de asemenea,
întreprinderile să ridice
calitatea bunurilor și serviciilor
pe care le vând, să atragă mai
mulți clienți și să-și extindă
cota de piață. Calitatea se

aspecte ale dreptului de proprietate
în mediul concurenţial
articol de  george-mihai PoPa, director Juridic, e.on românia

În prezent george-mihai Popa deține funcția de director Juridic în domeniul corporativ, în cadrul e.on românia.
Coordonează activităţile de consultanţă juridică şi este implicat în practicile de conformitate – risk management în
cadrul companiei în care activează, fiind implicat în proiecte majore la nivel de top management în domeniile drept
corporativ, drept civil, dreptul concurenței, guvernanță corporativă și politici de conformitate. de asemenea, george-
mihai Popa este implicat în activitatea de coordonare a unor proiecte strategice la nivel regional.
george-mihai Popa participă în calitate de speaker la numeroase conferințe naționale și internaționale în diverse
domenii precum afaceri internaționale, anticorupție, probleme de dreptul concurenței și de conformitate. a fost invitat în
calitate de speaker la mai multe conferințe: european lawyers meeting 2014 la sankt Petersburg, Pharma law
Convention 2014 la București și 2015 la Budapesta, european law Conference in Bayer 2015 la oxford, romanian ethics
and Compliance Forum 2016 și european ethics and Compliance Forum 2017 la București și FCPa and anticorruption for
life sciences industry în aprilie 2016 și iunie 2017 la new York.
george-mihai Popa este licențiat al Facultății de drept din cadrul universității din București și licențiat al Facultății de
relații economice internaționale din cadrul academiei de studii economice din București. de asemenea a absolvit
programul de studii postuniversitare de drept internațional din cadrul universității din București și este absolvent al
programului de master drept internațional și european al afacerilor al universității Paris 1 – Pantheon – sorbonne și
universității din București organizat de Colegiul Juridic. de asemenea, a absolvit un curs de specializare în
managementul inovaţiei la universitatea oxford – department for Continuing education.
george-mihai Popa a urmat numeroase traininguri și specializări la nivel internațional în domeniile dreptului corporativ
și de conformitate, în special pe ariile de risc specifice zonelor de dreptul concurenței, anticorupție, protecția datelor cu
caracter personal și etica în afaceri.
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poate reprezenta în moduri
diferite: produse care durează mai
mult sau care sunt mai
performante, oferirea de condiţii
mai bune post-vânzare sau
asistență tehnică şi servicii
adaptate consumatorului.
Mai multe opțiuni: Într-o piață
competitivă întreprinderile vor
încerca să producă şi să ofere
produsele lor diferite de cele ale
competitorilor. Aceasta are drept
rezultat o arie de alegere mai
extinsă - astfel încât consumatorii
pot alege produsul care oferă un

raport corect între calitate şi preț.
Inovație: pentru o ofertă atractivă
și pentru producerea de bunuri de
calitate înaltă, companiile trebuie
să fie inovatoare în conceptele lor
de produs, design, tehnici de
producție, servicii etc.
Concurenți mai buni pe piețele
globale: concurența în cadrul ue
ajută companiile europene să
devină mai puternice și în afara ue
– fiind astfel capabile să concureze
cu celelalte întreprinderi la nivel
mondial.
toate aceste criterii menţionate

aterior în conexiune cu elementele
definitorii ale pieţei, precum
cererea, oferta şi preţul oferă
premisele necesare evaluării
mecanismelor adecvate unei pieţe
echilibrate, libere. totuşi acest
aspect este dificil de realizat în
contextul în care în ultimii ani
pieţele au pătruns într-o zonă de
puternică transformare şi
diversificare.
Principalele motive care stau la
baza diversificării pieţelor sunt
reprezentate de accelerarea
diviziunii muncii, diversificarea
bunurilor şi serviciilor, la nivel
microeconomic există tendinţa de a
aloca fiecărui bun sau serviciu
analizat individual, câte o piaţă
aferentă. Această diversitate a
pieţelor este analizată şi sub
aspectul tipului şi modului de
efectuare a tranzacţiilor, de
dobândire a proprietăţii, respectiv
de la târgurile clasice până la
operaţiunile de pe piaţa de capital
sau cele realizate pe internet. un
fenomen logic ce decurge din
aceste transformări din cadrul
pieţelor este reprezentat de modul
interdisciplinar în considerarea
noilor pieţe, ca urmare a
interdependenţelor diferitelor
tipuri de pieţe ce conduc la situaţii
unde una sau mai multe pieţe
generează efecte în cadrul altor
pieţe similare sau chiar diferite.2

Perspectiva dreptului 
de proprietate privată 
şi concurenţa

În contextul în care mediul
economic este cel specific
manifestării regulilor de
concurenţă, iar realizarea profitului
reprezintă obiectivul principal al
întreprinderilor, dreptul de
proprietate privată reprezintă un
element constant în cadrul acestor
interacţiuni. Astfel unul dintre

Într-o piață
competitivă
întreprinderile
vor încerca să
producă şi să
ofere produsele
lor diferite de
cele ale
competitorilor
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drepturile reale ce interacţionează
cu regulile de concurenţă este
dreptul de proprietate intelectuală.
Potrivit unui studiu3 realizat de
institutul max Planck pentru
inovaţie şi Concurenţă drepturile
de proprietate intelectuală, precum
și dreptul concurenței sunt
instrumente de reglementare a
căror funcție este de a influența
comportamentul participanților pe
piață. Aceste reglementări
interacționează cu o serie de alte
domenii juridice care urmăresc
scopuri diferite, cum ar fi dreptul
civil (în special dreptul contractual),
dreptul fiscal, dreptul social sau
dreptul mediului. În principiu,
participanții la piață înșiși sunt în
cea mai bună poziție pentru a
evalua condițiile în continuă
schimbare și pentru a-și adapta în
mod dinamic comportamentul. Cu
toate acestea, piețele nu
funcționează pur și simplu, fără
eforturi suplimentare. În special
atunci când lipsesc beneficiile
individuale, pot fi necesare
mecanisme suplimentare negative
sau pozitive de stimulare pentru a
induce anumite modele de
comportament. Astfel, conform
studiului menţionat anterior
dreptul concurenței interzice
comportamentele
anticoncurenţiale cum ar fi abuzul
de poziție dominantă pe piață sau
înţelegerile neconcurenţiale
întrucât, într-un sens pozitiv,
drepturile de proprietate ar trebui
să conducă la stimularea
comportamentului de ordin
economic și în special să stimuleze
investițiile. funcţionarea pieţelor în
practică depinde de mai mulţi
factori. stimulentele complet

diferite pot proveni de la tipul de
presiune concurențială care
predomină în cadrul anumitor
piețe. natura stimulentelor joacă
un rol decisiv în sensul de a stabili
dacă și cum anumite înţelegeri
influențează piețele individuale.
Prin urmare, este esențial să se
înţeleagă acele mecanisme
coordonatoare la care reacționează
participanții de pe o anumită piață.
sistemele juridice care sunt
destinate să influențeze modelele
comportamentale nu își pot
îndeplini funcția decât dacă sunt
cunoscute mecanismele specifice
ale pieței. dacă normele juridice -
de exemplu drepturile de
proprietate - se bazează pe o
înțelegere eronată a tiparelor
comportamentale ale anumitor
actori din piaţă, aceste norme riscă
să declanșeze efecte ce pot crea
disfuncționalităţi ale pieţei în sine.4

Având în vedere obiectivul
orientării comportamentului
participanților în piață în anumite
direcții, dreptul concurenței și
proprietatea intelectuală
îndeplinesc funcții complementare,
deși cu mecanisme de
reglementare diferite. Acest lucru
are un impact deosebit asupra
modelelor comportamentale care
se află la interfața dintre ambele
domenii de drept. În special,
exclusivitatea (garantată de
drepturi de proprietate sau de
facto) poate acorda unei persoane
sau mai multor participanți pe piață
o independență care, în cele din
urmă, amenință interesele altor
participanți pe această piață sau ale
publicului larg. În consecință,
configurația proprietății
intelectuale, precum și dreptul

concurenței - incluzând
mecanismele de aplicare a legii -
necesită o înțelegere aprofundată a
relațiilor cauzale în contextul pieței
respective.5

studiul prezentat confirmă rolul
interdisciplinar al dreptului
concurenţei precum şi importanţa
dreptului de proprietate privată
care este un real catalizator în
crearea comportamentelor în piaţă.

Cooperarea ca element
esențial în cultura
dreptului concurenţei

În concluzie, activitatea
întreprinderii într-un domeniu
complex cu un grad de
interpretabilitate ridicat şi cu
interferenţe din domenii diferite
precum este domeniul concurenţei
atât la nivel internațional,
european cât şi la nivel național
presupune în paralel cu existenţa
unui cadru de reglementare foarte
clar şi stabilirea şi dezvoltarea unor
programe de cooperare între
mediul de afaceri şi instituţiile
abilitate pentru aplicarea regulilor
de concurenţă.
În acest sens este recomandabilă
încurajarea cooperării în plan
preventiv în ideea înţelegerii şi
clarificării aşteptărilor autorităţii de
concurenţă ce se pot materializa
prin diferite programe tip
workshop, elaborarea de ghiduri
tematice, consultări cu mediul de
afaceri etc. Prin aceste mecanisme
se poate discuta despre o simetrie
a informaţiilor necesare contextului
concurenţial ce ar asigura un
echilibru între autoritate şi
întreprinderi. 

Funcţionarea
pieţelor în
practică depinde
de mai mulţi
factori.
stimulentele
complet diferite
pot proveni de la
tipul de presiune
concurențială
care predomină
în cadrul
anumitor piețe. 

este
recomandabilă
încurajarea
cooperării în
plan preventiv în
ideea înţelegerii
şi clarificării
aşteptărilor
autorităţii de
concurenţă ce se
pot materializa
prin diferite
programe tip
workshop,
elaborarea de
ghiduri tematice,
consultări 
cu mediul 
de afaceri etc. 

1 http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_en.html 
2 A se consulta lucrarea Prof. univ. dr. Coralia Angelescu şi colectiv, economie, ed. economică, 2000, pag. 125
3 https://www.ip.mpg.de/en/research/intellectual-property-and-competition-law/field-of-research/ii-configuration-of-intellectual-property-and-competition-law.html#rs36
4 https://www.ip.mpg.de/en/research/intellectual-property-and-competition-law/field-of-research/ii-configuration-of-intellectual-property-and-competition-law.html#rs36
5 https://www.ip.mpg.de/en/research/intellectual-property-and-competition-law/field-of-research/ii-configuration-of-intellectual-property-and-competition-law.html#rs36
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”ProvoCĂri Pentru 
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cristian Pavel, director dezvoltare, 0744.656.568, cristian.pavel@universuljuridic.ro 

roxana Biga, Project manager; 0736.366.192, roxana.biga@universuljuridic.ro

08,45-09,15: Înregistrarea participanților și welcome coffee
09,15-11,30: Panel dedicat industriei telecom 
11,30-12,00: Pauză de cafea, networking

12,00-14,00: Panel dedicat industriei de software și servicii
14,00: masă de prânz

agendă:

aula Carol i, Palatul Camerei de Comerț și industrie București
str. ion ghica, nr. 4, sector 3, București (vis-a-vis de Banca națională a româniei)

vorbitori confirmați
alexandru Petrescu – ministrul Comunicațiilor – „Pe drumul industriei
IT&C către 10% din PIB”
sorin grindeanu *– președintele AnCom – „Perspectivele licitației pentru
frecvențele 5G; Transpunerea Codului European de Telecomunicații în
România”
gabriela mechea – director executiv Anis – „Performanțe și constrângeri
în industria de software și servicii”

eugen schwab-chesaru, managing director, Cee, Pierre Audoin
Consultants – „Fuziuni și Achiziții de referință pe piața IT din România”
dr. nicolae oacă – „Așteptări pe piața de telecomunicații din România”
Bogdan Pismicenco - territory sales manager pentru românia, Bulgaria și
republica moldova, kaspersky lab - – ”Securitatea IT, extremă urgență”
george rusu – președintele forumului pentru inteligență Artificială și
robotică (fAir) – „Câtă inteligență artificială există în România?”
* În curs de confirmare

Și

Cu sPriJinul
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fiecare companie are propria
organizare în departamentul
de conformitate, începând de
la locul în care este amplasat
în organigramă şi de la
entitatea la care raportează
(ideal ar trebui să fie un
departament autonom care să
raporteze direct către cea mai
înaltă funcţie executivă din
companie, indiferent că se
numește director general,
manager general sau Ceo) şi
de la felul în care înţelege să
pună în practică politicile
interne sau procedurile expuse
mai sus.  Cea mai eficientă
organizare a unui departament
de conformitate este accea în
care se creează un sistem
bazat pe trei piloni principali şi
anume: Prevenție, detectare și
răspuns. 
experienţa ultimilor ani ne-a
arătat că multe companii au
investit resurse serioase (atât
materiale, cât și umane) în
partea de prevenire
(awareness, training,
participarea la seminarii sau
conferințe de compliance

naționale şi internaţionale,
instruirea privind
conformitatea a
stakeholderilor și a
partenerilor de afaceri).
totodată, au fost puternic
promovate instrumentele de
raportare a neregulilor (whiste
blowing), insistându-se pe
politica de protejare a celui
care raportează neregula și pe
interdecţia de a se lua măsuri
contra sa atunci când a

raportat un incident cu bună
credinţa. 
fără îndoială, aceste investiţii
au produs efecte semnificative
în evoluția în bine a
companiilor din punct de
vedere al creșterii
standardelor de etică şi
conformitate. mulți oameni au
înțeles beneficiile faptului de a
lucra și produce valoare
adăugată într-un cadru corect
și onest în care valoarea

primează, iar în final toate
parţile implicate au de
căştigat. 
totuşi, partea de prevenire,
tradusă în awareness şi
educație, nu este decât un
prim pas; ea setează cadrul
corect, stabileşte nişte principii
generale și un nivel de
aşteptări.  din păcate însă,
marea majoritate a
companiilor, depăşind acest
prim nivel, s-au oprit aici.
Adică, au rămas la stadiul de
formal compliance. 
oricât de multe şi de bine
articulate proceduri ar exista,
oricât de mult training și
educaţie de compliance s-ar
livra angajaților, terților sau
clienţilor, dacă nu avem pus în
practică un sistem eficient de
monitorizare a gradului de
conformitate şi de răspuns
adecvat în cazul descoperirii
neregulilor, nu putem vorbi de
real compliance. 
Pentru existenţa unui sistem
eficient de monitorizare si
răspuns este necesar în primul
rănd ceea ce numim în

Și conformarea defectuoasă poate fi
un risc important pentru companii

articol de  Bogdan FĂțiloiu, deputy Chair, Compliance officer romania, roche românia

ultimii zece ani ne-au arătat o evoluţie accelerată a sistemelor de compliance, cu precădere atunci când vorbim de
companii multinaţionale care operează pe pieţe cu legislaţie diferită,  jurisdicţii multiple, cadru de reglementare diferit,
toate acestea la un loc ducând la riscuri de afaceri foarte ridicate. Practic, nu mai există companie multinaţională în ziua
de azi care să nu aibă un sistem articulat de conformitate începând cu Codul de Conduită, o procedură sau standard
intern care să reglementeze aspectele care ţin de etica în afaceri (politici anticorupţie, conflicte de interese, cadouri
corporative, interacţiunea cu oficiali guvernamentali, relatiile de afaceri cu terţii). la aceste documente-cheie se pot
adăuga, de la caz la caz, în funcţie de specificul companiei sau al industriei în care activează, alte documente interne
sau proceduri ca cele legate de conformitatea emitentului și tranzacționarea acţiunilor companiei pe bursă, competiţie
(anti trust), anti money laundering etc.
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conformitate tone from the
toP. este esenţial ca top
managementul companiei să
transmită mesajele de compliance
în organizaţie şi să sprijine activ
structura de compliance în toată
activitatea sa. eficienţa în
compliance se traduce înt-un
sistem adecvat de monitorizare
care să permită detectarea
neregulilor, care sunt motivele
pentru care aceste nereguli se
întâmplă și ce poate fi făcut să fie
cât mai mult diminuate. totodată,
trebuie evaluate şi riscurile
aferente și creat un mecanism care
să permită ţinerea acestor riscuri
sub control. 
Acest lucru nu este ușor, tocmai
pentru că necesită în primul rănd o
maturitate a organizaţiei şi a top
managementului care trebuie să
înţeleagă beneficiile pe termen
lung ale construirii unei culturi de
etică și conformitate. Apoi, această
maturitate trebuie transferată la
nivelul fiecărui angajat care trebuie
să înţeleagă că departamentul
Compliance acţioneză numai

pentru a susţine organizaţia și
pentru a o feri de riscuri atât
financiare, cât și reputaţionale.
desigur, aplicând acest sistem de
monitorizare, anumite persoane-
cheie din organizaţie pot avea
surprize neplăcute. Ce ne facem
dacă descoperim că tocmai
managerul general este într-un
conflict de interese real ? sau ce
ne facem dacă investigând la
departamentul de procurement
nişte contracte, descoperim că au
fost încheiate cu nerespecatrea
procedurilor privind achiziţiile? sau
dacă descoperim că organizţia
operează diferite contracte prin
terți a căror existență în
contractele respective nu poate fi
justificată? toate aceste lucruri
sunt aspecte incomode, care
necesită luarea urgentă a unor
măsuri de compliance conform
Codului de Conduită, a
procedurilor interne legate de etica
în afaceri etc. 
desigur, aplicând în mod consistent
aceste măsuri de compliance,
organizația poate pierde business,

clienți și, în final, profitul poate fi
afectat. este o decizie dificilă
pentru top management, dar este
singura care permite dezvoltarea
sustenabilă a unei organizaţii și o
fereşte de riscurile asociate foarte
mari care pot duce până la sistarea
activităţii companiei. Au fost cazuri
în care companii lideri mondiali în
domeniul lor de activitate (şi aici
putem enumera enron, Parmalat
sau Arthur Andresen) au fost puse
în faţa acestor dileme. 
din păcate pentru ele, au ales calea
profitului cu încalcarea regulilor de
compliance. În final, au plătit cu
dispariţia de pe piaţă. Probabil cel
mai greu lucru pentru un
compliance officer este să
convingă top managementul de
aceste lucruri și să explice că fără o
monitorizare performantă de
compliance, care să permită
identificarea neregulilor, și tratarea
lor corespunzătoare, nu putem
vorbi de real compliance, ci
rămânem numai la stadiu de
formal compliance. Cu riscurile
foarte mari care decurg de aici. 

este esenţial 
ca top
managementul
companiei 
să transmită
mesajele de
compliance 
în organizaţie 
şi să sprijine
activ structura
de compliance 
în toată
activitatea sa. 
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Ce reprezintă spectrum
insolvency pentru sistemul
juridico-financiar 
din Constanța?

spectrum insolvency i.P.u.r.l.
este o societate profesională
specializată în problematica
insolvenței pe piața de profil
din românia, membră a uniunii
naționale a Practicienilor în
insolvență din românia.
societatea a luat fiinta in anul
2014 in baza ouG 86/2006,
preluând portofoliul Global
insolvency s.P.r.l.Ca formă de
organizare, am optat pentru o
întreprindere profesională
unipersonală cu răspundere
limitată (i.P.u.r.l.) fiind
singurul asociat care insă este
membru activ u.n.P.i.r din
2007 iar anterior a activat ca şi
consilier juridic din 2002 într-o
societate de profil, având o
experienţă in domeniu de ceva
ani. Vorbim despre societate
profesională cu personalitate
juridică al cărei unic obiect de
activitate este exercitarea
profesiei de practician în
insolvenţă în cadrul dosarelor
de insolvență și lichidare,
inclusiv acordarea de
consultanţă privind aplicarea
procedurilor de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă. noi

intervenim atunci când, potrivit
legii, s-a instituit o procedură
colectivă pentru acoperirea
pasivului unui debitor, cu
acordarea, atunci când este
posibil, a şansei de redresare a
activităţii acestuia. 
Cu ajutorul echipei, care are
experiența necesară
administrării societaților aflate
în insolvență, indiferent de
obiectul de activitate al
acestora, urmărim asigurarea
unui management de criză
eficient, abordând
problematica insolvenței dintr-
o perspectivă complexa și
multidisciplinară.
societatea noastră se bazează
pe o echipă de tineri
entuziaști, alcătuită din
practician in insolvență,
avocați, economiști, experți
contabili, consultanți fiscali și
juriști, inspectori de personal.
de asemenea societatea
noastră funcţionează in
consorţii cu diverse firme de
specialitate din Constanţa si
Bucureşti.

Ce v-ați propus ca obiectiv
principal în activitatea
spectrum insolvency?

obiectivul principal al
societății noastre este acela de

a oferi servicii specifice la un
nivel calitativ ridicat, soluții
optime, care să asigure
realizarea obiectivelor
fundamentale ale unei
proceduri de insolvență. În
atingerea obiectivului,
societatea noastră pune
accent pe excelența
profesională, fiind o prezență
constantă la conferințele de
specialitate, practicianul în
insolvență fiind unul cunoscut
pe plan local și nu numai.
Colaborăm cu experți contabili
consacrați, consultanți fiscali și
avocați cu experiență de
minim 10 ani în activitate. mai
mult, spectrum insolvency
este o entitate agreată de
A.n.A.f din 29.06.2017.
datorită experienței
acumulate, societatea
desfășoară o activitate intensă
în domeniul insolvenței,
activitate care își găsește
finalitatea în rezultatele
obținute până la un moment
dat, de-alungul anilor reușind
să ducă la un nivel superior
dezideratul legii insolvenței,
fiind un liant între firma
debitoare și ceilalți participanți
în procedură, contribuind cu
succes la reorganizarea unor
societati cunoscute, ex:
telegondola-mamaia.

Concret, ce servicii prestați
pentru clienții dumneavoastră?

suntem specializați în
acordarea de consultanţă
privind aplicarea procedurilor
de prevenire a insolvenţeişi de
insolvenţă, analizăm dosarele
de recuperări de creanțe
raportate la
situaţiapatrimornială a
debitorului, întocmind
recomandări privind şansele
de recuperare şi modalitatea
de executare silită. Asistăm,
prin personal propriu
specializat, la negocierea
amiabilă a recuperărilor de
creanţe.
Atunci când este cazul,
întocmim planuri de
reorganizare în procedurile
unde nu suntem practicieni
desemnați sau administratori
judiciari, ci doar consultanți.
efectuăm expertize pe planuri
de reorganizare propuse -
solicitate sau dispuse de
instanțe,în cadrul procesului
de confirmare a planului de
reorganizare. Asistăm
creditoriiîn proceduri, dar și
terțe persoane – ofertanți,
administratori, etc.
nu în ultimul rând, introducem
acțiuni juridice necesare
reîntregirii patrimoniului firmei

“spectrum inslovency este un liant între
firma debitoare și ceilalți participanți 
în procedura insolvenței”
interviu cu luminița CoBasnian, practician în insolvență titular, spectruminsolvency i.P.u.r.l. Constanța



29iunie 2019 ediŢia a XXiii-a
www.legalmagazin.ro leGAl mAGAzin

ComPanii

debitoare sau pentru anularea
actelor frauduloase încheiate de
aceastaîn dauna creditorilor, a
tuturor actelor juridice care au
adus sau aduc prejudicii averii
debitoarei și care atrag
răspunderea persoanelor vinovate.

vă implicați și în cazurile 
de lichidare voluntară?

desigur, suntem activi în cazurile
de lichidare voluntară, respectiv
lichidări voluntare realizate în
temeiul legii societăților nr.
31/1990, ouG 88/1997 privind
privatizarea societăților comerciale,
legea 137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea
privatizării, hG nr.577/2002 de
aplicare a normelor metodologice
de aplicare a ouG 88/1997 și a
legii 137/2002, oG nr. 26/2000 cu
privire la asociații si fundații, legea
nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură etc.
ne ocupăm de întocmirea
documentației de preluare a
mandatului (inventariere de
patrimoniu, proces verbal de
inventariere a patrimoniului, bilanț
de început al lichidării). facem
operațiuni de lichidare a
patrimoniului (vânzarea de bunuri,
recuperarea de creanțe, închidere
de conturi contabile, depunereade
declarații fiscale privind
definitivarea lichidării, calcule
privind partajul între
asociați/acționari, etc). nu în
ultimul rând, întocmim rapoarte
privind stadiul procedurii de
lichidare/radiere a societății, etc

Cum vă implicați, atunci când vi se
solicită,  în planurile de reorganizare
si administrare judiciară?

din fericire, mai există și situații
când insolvența are ca
deznodământ reorganizarea

societăților. Atunci trecem la
întocmirea analizelor economico-
financiare necesare stabilirii
cauzelor care au dus la starea de
încetare de plăţişi a previzionării
posibilităţilor de redresare,
analizăm diverse scenarii de
restructurare, facem simulări ți
evaluăm implicațiile. există o
satisfacție profesională anume
atunci când întocmim de facto
planurile de reorganizare,
identificăm șansele de reorganizare,
stabilim strategie eficientă de
reorganizare, prezentăm și

discutăm strategiile cu principalii
creditori votanți ai planului. sunt
situații când asigurăm un input
extern în societate prin înlocuirea
vechiului management sau prin
sprijinirea managementului
existent. ne asumăm monitorizarea
modului de realizare a bugetului, a
modului de realizare a planului de
reorganizare și facem raportări
către creditori, avansând propuneri
și/sau soluții de rectificare.

uneori, dificultățile create 
de insolvență pot fi eliminate 
prin proceduri de prevenție.  
aveți clienți și din această zonă?

nu sunt nici pe departe la fel de
multe cazuri când suntem solicitați
pentru proceduri de prevenire a
insolvenței, dar noi suntem
pregătiți să ne oferim sprijinul ori
de câte ori e nevoie.Concoratul
preventiv și mandatul ad-hoc,
reglementate de legea 381/2009,
sunt proceduri de prevenție a
insolvenței, prin care se urmărește
salvgardarea întreprinderii aflate în
dificultate, în vederea continuării
activității acesteia, a păstrării
locurilor de muncăși a acoperirii
creanțelor asupra debitorului, prin
proceduri amiabile de renegociere
a creanțelor sau a condițiilor
acestora. Aceste proceduri de
prevenție se caracterizează prin
aceea că sunt rapide, puțin
judiciarizate și în cea mai mare
măsură confidențiale. Conținutul
proiectului de concordat preventiv
este reglementat de articolul 21, in
care sunt enumerate elementele
care trebuie prezentate detaliat
(situația analitica a activului și a
pasivului debitorului, certificată de
un expert contabil sau, după caz,
auditată de un auditor autorizat
potrivit legii;cauzele stării de
dificultate financiarăși măsurile
luate de debitor pentru depășirea
acesteia; proiecția evoluției

obiectivul
principal al
societății noastre
este acela de a
oferi servicii
specifice la un
nivel calitativ
ridicat, soluții
optime, care să
asigure realizarea
obiectivelor
fundamentale ale
unei proceduri 
de insolvență. 
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financiar-contabile pe următoarele
6 luni și conținutul planului de
redresare.

În ce constă consultanța 
de specialitate oferită de 
spectrum insolvency?

serviciile furnizate de societatea
noastră se referă la analiza
economică și juridică a situației
companiei-client, identificarea
riscurilor de anulare de plăți sau
acte ale societății, identificarea
elementelor cu risc pentru
angajarea răspunderii forurilor de
conducere, identificarea
categoriilor de vot pentru planul de
reorganizare, trasarea liniilor
generale ale strategiei de

reorganizare, conferirea modelelor
cererii de deschidere a procedurii și
a declarațiilor aferente sau
verificarea anexelor cererii de
deschidere a procedurii.
Putem fi consultați și în privința
procedurii de desemnare a
administratorului judiciar, dar și
atunci când se pune problema
analizei-diagnostic privind riscul de
faliment.

Câteva companii relevante care 
se numără în protofoiul de clienți?

sunt multe firme care și-au rezolvat
problemele cu ajutorul nostru, 
într-un fel sau altul. nu știu în ce
măsură numele acestora este
relevant. Pot enumera companii

precum Ada rama srl,transport
Auto harsova, Comet sA, tAm sA,
munca ovidiu sA, defta Com srl,
liver transport srl, trans-Atlantis
srl, Prosidex rom srl, Belgian
investment srl, Comet steel 07
srl, Vectra Construct srl,
telegondola mamaia srl, oil Prod
srl, mangalia sA etc. lista poate
continua, ea crește de la lună la
lună. este important să fim
împăcați proporțional cu satisfacția
clienților, care apelează la noi și
ajung să vadă dus la bun sfârșit, în
condiții onorabile, un proces
adesea lung și chinuitor, dar atât
de necesar pentru a face alți pași
financiari sănătoși în business.

cristian Pavel

este important 
să fim împăcați
proporțional 
cu satisfacția
clienților, care
apelează la noi 
și ajung 
să vadă dus 
la bun sfârșit, 
în condiții
onorabile, un
proces adesea
lung și chinuitor.



31iunie 2019 ediŢia a XXiii-a
www.legalmagazin.ro leGAl mAGAzin

ComPanii

keyvision este rezultatul 
a 10 ani de dezvoltare și investiție
interviu cu george BarCun, fondator și director general, softventure

Înainte de a porni la drum pe
această nișă, v-ați implicat în
dezvoltarea unor aplicații de tip
business software destinate unor
entități financiare din germania,
italia sau grecia. Cum a apărut
oportunitatea unei afaceri dedicate
domeniului avocaturii?

Am avut ocazia să văd ce oferă și
cum funcționează singurul produs
disponibil în piață la acel moment
și am văzut imediat o oportunitate
de a oferi un produs nu doar mai
prietenos cu utilizatorii, dar și mult
mai multe  funcționalități și servicii,
cu focus pe nevoia de informație a
partenerilor, relativ la
performanțele firmei. un an mai
târziu am lansat keyVision.

În ce context, când și cu ce rezultate
ați lansat pe piață produsul-fanion
keyvision, deja cunoscut pieței
căreia vă adresați?

keyVision a pornit în urmă cu
aproape zece ani de la dorința de a
construi o soluție software care să
fie o soluție mai “business-
oriented”, pentru firmele de
avocatură, nu doar o banală soluție
de facturare sau înregistrare timpi.
ne-am dorit să le oferim
partenerilor informațiile de care au
nevoie despre evoluția firmei și
echipei, precum și instrumente de
Project management,
funcționalități și rapoarte care să îi
ajute în procesul de luare a
deciziilor de business.

Am conceput astfel keyVision
pornind de la ideea de a răspunde
unei nevoi observate în piața
avocaturii, aceea de a trata firma
ca pe o afacere, cu abordarea de
rigoare. Încă de la început, aplicația
a fost foarte bine primită în rândul
firmelor de avocatură, mari nume
din această piață alegând soluția
keyVision pentru management și
dezvoltare. ulterior am dezvoltat
constant produsul, adăugând noi
funcționalități, pe baza feedback-
ului primit de la clienți și observând
nevoile acestora.
Acum aproape trei ani am început

sa lucrăm la keyvision Pro și am
regândit complet structura, folosind
feedback-ul clienților, experiența și
cunoștințele acumulate de-a lungul
timpului, integrând noi instrumente

tehnologice și o abordare
internațională. A rezultat astfel o
aplicație flexibilă, care poate fi
folosită cu succes de către firmele
mici, medii și mari, românești sau
internaționale.

este salutară implicarea timpurie a
softventure în dezvoltarea de soluții
it care să răspundă nevoilor
imediate ale avocaților, cu atât mai
mult cu cât abia acum se vede
foarte clar cât de necesară este și
alinierea avocaturii din românia la
tendințele globale de digitalizare și
măsurare a performanțelor. Cât de
complicat a fost să convingeți
clientela la începuturi în privința
beneficiilor nete și certe ale
utilizării de aplicații moderne în
activitatea lor curentă?

am conștientizat
încă din 2010
faptul ca piața
avocaturii din
românia era
relativ în stadiu
incipient în ceea
ce privește
digitalizarea și
am văzut o
oportunitate de a
crește odată cu
piața.
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Am conștientizat încă din 2010
faptul ca piața avocaturii din
românia era relativ în stadiu
incipient în ceea ce privește
digitalizarea și am văzut o
oportunitate de a crește odată
cu piața. lucrurile au evoluat
între timp iar unele firme de
avocatură, deopotrivă mari și
mici, țin pasul cu tehnologia în
domeniu la un nivel
impresionant. În general însă
suntem în continuare “late-
adopters”, în condițiile în care
mai sunt multe firme de
avocatură care emit facturile
de mână sau țin evidența
orelor lucrate în excel.
Cel mai complicat însă a fost
să ne obișnuim clienții cu
tranziția de la un software de
tip desktop, instalat local pe
fiecare calculator, spre un
software modern de tip web,
accesibil prin browser și
hostat într-un data-center.
este însă foarte vizibilă o
schimbare de atitudine din
acest punct de vedere,
majoritatea noilor clienți chiar
considerând obligatorie și
solicitând din start o soluție
de tip cloud.

Cât a fost nevoie să investiți în
dezvoltarea keyvision? au
prevalat bugetele, timpul sau
numărul specialiștilor
implicați?

keyVision este rezultatul a 10
ani de dezvoltare și investiție,
timp în care am investit
permanent în cercetare -
dezvoltare și în tehnologie,
dar și în echipă. dacă e să
vorbim despre cifre, numai în
dezvoltarea produsului
keyVision Pro am investit în
ultimii trei ani peste 150.000
eur, cu promisiunea că nu ne
vom opri aici. Astfel, pe noua

platformă vom lansa periodic
noi funcționalități, în baza
roadmap-ului pe care-l avem
conturat deja pentru
următorul an, și care va alinia
produsul la trendurile
internaționale de colaborare,
automatizare și inteligență
artificială.

Cum ați reușit să vă pliați pe
nevoile reale ale avocaților?
aveți avocați în echipa
softventure? Cum ați știut 
și înțeles exact ce le lipsește,
ce ar putea să-i ajute? Cum ați
făcut din soluția keyvison una
scalabilă, ușor de customizat?

Prima varianta de keyVision,
lansată în 2010, a acoperit
majoritatea funcționalităților
standard și s-a bazat pe
nevoile a trei firme de
avocatură cu care am avut
discuții. ulterior, câțiva dintre
utilizatorii clienților noștri, în
special avocați pasionați de
tehnologie, au avut un input
constant și extrem de util, atât
din punct de vedere al
interfeței, al funcționalităților,
cât și în ceea ce privește
know-how despre
management-ul unei firme de
avocatură. tocmai faptul că
acest input a venit în paralel
de la cabinete individuale și de
la firme cu zeci de avocați ne-a
ajutat să dezvoltăm o soluție
scalabilă.

keyvision s-a distins încă de la
începuturi ca fiind o soluție de
tip Business intelligence,
gândită ca un instrument foarte
util, la îndemâna caselor de
avocatură, capabil să ușureze
și să eficientizeze substanțial
activitatea curentă a acestora.
Ce beneficii ale soluției ați
putea enumera, pe scurt?

sunt multe beneficii de
menționat. Cred că cel mai
important, din punctul meu de
vedere, este accesul rapid la
informație - la un click
distanță ai facturi neîncasate,
servicii nefacturate, task-uri,
status per fiecare avocat sau
proiect, precum și analize mai
detaliate, de genul
profitabilitate per practică,
client sau avocat. toate aceste
informații necesitau înainte un
email sau telefon către
contabil sau departamentul
financiar și timp de răspuns
mare. unele rapoarte necesită
chiar zile de procesare
manuală a facturilor și
distribuție pe orele lucrate.

ați făcut pași semnificativi în
răstimpul de peste un deceniu
de la lansarea produsului. 
a urmat, la un moment dat, 
o nouă versiune a aplicației,
dar nu v-ați oprit aici. Ce ați
adus nou pe piață cu noua
propunere recentă, 
keyvision Pro?

keyVision Pro este versiunea
completă (și totuși permanent
în dezvoltare), a ce am învățat
în ultimii aproape zece ani
despre nevoile firmelor de
avocatură din românia. În
acest sens, am adus mai
multe noutăți, printre care
flexibilitatea de a adăuga și
scoate pachete, cu un preț
dinamic, per pachet, dar și
module noi, precum cel de
sales & marketing sau
insolvență. ne mândrim
totodată că suntem primul
produs românesc care a reușit
să automatizeze complet
procesul de on-boarding.
Crearea unui nou cont și
management-ul acestuia
presupun doar acces la un

calculator conectat la
internet. nu este necesară
nicio intervenție umană din
partea noastră, contul putând
fi creat în orice zi și la orice
oră. În plus, am rescris
keyVision în proporție de
aproape 80%, tocmai pentru a
permite o scalabilitate
crescută și mii de clienți.

Cum pot achiziționa clienții
produsele dvs.? aveți licențe
on-premise sau ați adoptat
varianta preferată a
momentului, cea de
”abonament” lunar per user
(software-as-a service)?

keyVision Pro se poate folosi
în baza unui abonamentul
lunar. Configurarea pachetului
dorit este disponibilă online
de pe site-ul keyvision.ro. tot
pe site pot fi găsite și toate
funcționalitățile oferite de
keyVision Pro și modul în
care acestea pot fi folosite.

Ce costuri medii implică
implementarea și utilizarea
lunară a aplicației keyvision
într-o casă de avocatură cu 10
practicanți activi, de exemplu?
Cât de ușor se operează și în
cât timp cei implicați se
deprind cu aceasta?

keyVision Pro a fost gândit ca
o soluție modulară, în care
utilizatorii folosesc acele
pachete și add-on-uri care le
sunt necesare. Pentru a testa
aplicația și a vedea exact care
module răspund nevoilor lor,
firmele de avocatura pot să își
creeze un cont free-trial timp
de 15 zile. dar dacă ar fi să
calculăm direct, costurile
pentru 10 utilizatori ai
pachetului de timpi &
facturare pornesc de la 135



33iunie 2019 ediŢia a XXiii-a
www.legalmagazin.ro leGAl mAGAzin

ComPanii

eur/lună, pentru plata anuală.
În ceea ce privește interfața
aplicației, am investit foarte mult
timp în aspect și uzabilitate. Am
considerat întotdeauna că dacă ai
nevoie de training să folosești
keyVision, atunci am greșit
undeva. și o luăm de la capăt,
analizăm experiența de utilizare și
optimizăm. Am ajuns astfel la un
nivel la care un client nou nu are
deloc nevoie de training pentru
utilizare, ci doar de suport în
configurarea ratelor mai deosebite
și folosirea funcționalităților de tip
enterprise, gen bugetare.

există un acces la datele și
rapoartele aplicației acordat pe
mai multe niveluri? Cât de des se
face actualizarea acestui software?

keyVision este foarte flexibil din
acest punct de vedere. Accesul în
aplicație este acordat pentru toți
utilizatorii din cadrul unei firme,
însă setările de acces se pot face
în funcție de solicitarea clientului.
Astfel, se pot defini responsabili,
grupuri de utilizatori și se poate
configura individual nivelul de
acces. de asemenea, accesul la
rapoartele aplicației este și el pe
mai multe niveluri,
corespunzătoare tipurilor de
utilizatori. 

sunt în siguranță datele caselor 
și cabinetelor de avocatură 
atunci când utilizează 
aplicațiile keyvision?

sigur că da, securitatea este un
focus permanent pentru noi.
serverele pe care funcționează
aplicația keyVision Pro sunt
găzduite în Germania de către un
furnizor internațional de servicii de
acest tip și beneficiază de toate
facilitățile asociate - back-up
incremental, protecție ddos,
folosim criptarea ssl și același

nivel de securitate pe care îl
folosesc și cele mai puternice
bănci din lume. În plus, suntem
certificați iso 9001 și
implementăm o serie de proceduri
stricte relativ la tot ce înseamnă
acces la serverele și bazele de date
de producție. firește, pentru a
avea un nivel de securitate maxim
avem nevoie și de sprijinul
utilizatorilor, care trebuie să
respecte normele de siguranță, și
să folosească parole complexe, să
le schimbe periodic, șamd.

Cum vedeți că evoluează piața
avocaturii din românia? Cât de
receptivi sunt avocații din românia
la soluțiile noi, digitale? Cât de
amenințată sau susținută va fi
munca acestora odată cu
introducerea suportului tot mai
vizibil al inteligenței artificiale (ai),
machine learning, etc.?

Piața avocaturii evoluează
permanent, iar avocații sunt din ce
în ce mai deschiși la soluțiile
digitale care îi pot ajuta în
activitatea de zi cu zi. dovadă în
acest sens este și creșterea
numărului de avocați care folosesc
aplicații de facturare și
management al clienților. 
trendul mondial în legaltech este
clar - digitalizare completă și
unelte ajutătoare, bazate pe
tehnologie, care să funcționeze ca
o ”extra mână” care te ajută în
activitatea de zi cu zi, începând de
la interacțiunea cu clientul până la
rapiditatea cu care revizuiești un
contract. și aici intervin Ai,
machine learning și tot felul de
tehnologii fascinante.
eu personal cred că tehnologia ne
poate fi prietenă și aliat în
activități și dezvoltare. odată cu
introducerea Ai și machine
learning, munca de zi cu zi a
avocaților ar putea deveni mult
mai eficientă și mai motivantă.

mașinile pot prelua fără probleme
task-urile repetitive care pot
deveni plictisitoare sau frustrante,
în timp ce avocații vor avea mai
mult timp pentru lucrările mai
creative și, de ce nu, pentru viața
personală. Până la acest punct va
fi însă necesară o perioadă de
învățare și adaptare la noile
tehnologii, care va presupune într-
o primă etapă eforturi
suplimentare din partea
avocaților. Cert este că avocații
care se vor adapta acestui trend
vor avea un mare avantaj pe piața
avocaturii, atât din punctul de
vedere al knowledge management-
ului, cât și al eficientizării
costurilor.

cristian Pavel

serverele pe care
funcționează
aplicația
keyvision Pro
sunt găzduite 
în germania de
către un furnizor
internațional de
servicii de acest
tip și beneficiază
de toate
facilitățile
asociate - back-up
incremental,
protecție ddos,
folosim criptarea
ssl și același
nivel de
securitate pe
care îl folosesc 
și cele mai
puternice bănci
din lume.
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stadiul şi dimensiunea actualã
a companiei “Argo Security”
sunt fundamentate pe ideea

unui proiect personal de
business demarat în anul 2011
de cãtre dl. Albu florenţiu. În

fapt, dl. Albu florenţiu dupã o
experienţã de aproximativ 20
de ani acumulatã în domeniul
securitãţii private a intenţionat
şi a aplicat cu succes întregul
know-how dobândit,
acţionând predilect pe
strategia de fidelizare şi
continuitate a relaţiilor
contractuale cu terţi
beneficiari de securitate. În
altã ordine de idei, asociatul
unic a performat selectând
riguros şi obiectiv componenţa
echipei manageriale astfel
încât conducerea centralã sã
aibã flexibilitate şi
operativitate maximã în
abordarea oricãror agremente
comerciale sau tehnice,
simultan cu respectarea fãrã
echivoc a stãrii de legalitate.
dezvoltarea societãţii
comerciale s-a focalizat în faza
incipientã la nivelul
municipiului Bucureşti,

eşafodajul solid al centrului
permiţând relativ facil
extinderea operaţiunilor la
nivel naţional. totodatã, prin
reinvestirea inteligentã a
profitului realizat în resurse

realitate În seCuritate

florența răducanu, director general, argo security
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logistice şi umane, dl. Albu
florenţiu a reuşit sã defineascã
şi sã particularizeze brandul
„Argo Security” într-un mediu
concurenţial acerb. 
Conform evaluãrilor bazate pe
cifra de afaceri, personal
angajat şi volum de activitate
operaţionalã, în prezent,
„Argo Security” se
poziţioneazã în primele 20 de
companii de pazã şi protecţie
din românia.
Aşadar, „Argo Security”
presteazã şi asigurã servicii
integrate şi specializate de
pazã a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia
persoanelor, standardele
profesionale fiind certificate şi
autorizate prin licenţele de
funcţionare eliberate de
inspectoratul General al Poliţiei
române – direcţia de ordine
Publicã Bucureşti. societatea
este autorizatã de cãtre i.s.u.
Bucureşti ca serviciu Privat
pentru situaţii de urgenţã
(divizia „Argo Fire”).
Agenţia de securitate are în
derulare contracte de pazã şi
protecţie la nivelul
municipiului Bucureşti şi al
altor localitãţi din românia,
date fiind necesitãţile de
securitate ale clienţilor sãi,
preponderent operatori
multinaţionali.
oferta „Argo Security” se
adreseazã atât entitãţilor
juridice, cât şi persoanelor
fizice, incluzând întreaga gamã
de activitãţi specifice (pazã
umanã, securitate şi control
acces la sedii de firme,
instituţii, unitãţi de producţie,
magazine, depozite,
reprezentanţe, reşedinţe,
bãnci, asigurare ordine publicã
şi bunã desfãşurare a
evenimentelor şi
manifestãrilor cu caracter

cultural sau divertisment,
reuniuni de afaceri sau cu
regim protocolar, protecţie şi
gardare personalitãţi,
monitorizare electronicã şi
intervenţie rapidã, instalare de
mijloace tehnice împotriva
efracţiei, control acces, cctv
etc.
„Argo Security” dispune full-
time de toate capacitãţile
logistice necesare pentru
efectuarea în condiţii sigure a
serviciilor de securitate
anterior enumerate, respectiv:
l dispecerat şi sisteme

tehnice de securitate
adiacente (dispecerat de
monitorizare, sisteme de
securitate antiefracţie,
sisteme de televiziune cu
circuit închis, sisteme de
control acces, sisteme de
interfonie şi video–
interfonie); 

l mijloace auto
(autovehicule de
intervenţie rapidã,
autovehicule de control
operaţional);

l mijloace de comunicare
(telefonie mobilã, staţii
emisie-recepţie, mijloace
GPs, sisteme electronice,
instrumente de avertizare
vizualã sau acusticã); 

l mijloace autoapãrare
(spray iritant-lacrimogen,
bastoane de cauciuc, cãşti
de protecţie, veste

multifuncţionale,
echipament special în
funcţie de misiunea
executatã).

„Argo Security” prezintã o
structurã organizaţionalã clar
definitã, ierarhizatã funcţional,
atât în plan orizontal, cât şi
piramidal vertical, în condiţii
adecvate de
comunicare/execuţie,
coroborat cu asigurarea unei
eficienţe maxime a
implementãrii condiţiilor
contractuale şi legale.
Compania este organizatã pe
nivele de conducere şi
execuţie, prin regulamentul
de organizare şi funcţionare,
completat prin procedurile
interne, asigurându-se
raporturile ierarhice şi de
comunicare necesare
funcţionalitãţii optime în
raport de serviciile
contractate. 
la nivelul municipiului

Bucureşti, funcţioneazã sediul
central al „Argo Security”,
respectiv în str. General
George macarovici, nr. 23, et.
2, sector 6. În acelaşi imobil,
opereazã şi centrul de alarme
care asigurã supravegherea
permanentã 24/24 ore, luni-
duminicã, a tuturor
contractelor în desfãşurare la
nivel naţional.
Activitãţile din exteriorul
municipiului Bucureşti sunt
defalcate pe zone
operaţionale, coordonate de
cãtre un manager regional,
aflat în subordinea directorului
general, repartizarea în
teritoriu fiind: zona
operaţionalã Bucureşti, zona
operaţionalã moldova, zona
operaţionalã oltenia, zona
operaţionalã dobrogea, zona
operaţionalã muntenia, zona
operaţionalã Ardeal, zona

operaţionalã Banat-Crişana.
În funcţie de extinderea sau
restrângerea acordurilor
comerciale, zonele
operaţionale se pot regrupa cu
maximã operativitate, actuala
formulã fiind realizatã pe
principii de elasticitate
acţionalã şi rentabilitate
economicã.
raportat la stadiul de
dezvoltare aferent anului
2019, „Argo Security” se
configureazã ca o afacere
stabilã şi durabilã întrucât:
l de la înfiinţare, a avut un

parcurs evolutiv constant
ascendent;

l are infrastructura logisticã
şi organigrama umanã care
sã asigure continuitatea în
timp a business-ului;

l opereazã la nivel naţional
pe toatã gama serviciilor
de securitate privatã (pazã
umanã, monitorizare şi
intervenţie rapidã, tehnic,
situaţii de urgenţã etc.);

l întruneşte integral
condiţiile de funcţionare
impuse de legislaţia
specificã;

l are notorietate în
perspectiva concurenţialã
şi recomandãrile
beneficiarilor curenţi;

l deruleazã contracte de
amploare prin parteneriat
cu un portofoliu stabil de
clienţi, cu extensie pentru
anul 2020.

www.argosecurity.ro 
office@argosecurity.ro
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Premii gala legal
magazin, ediția a iii-a,
21 mai 2019
Secțiunea Instituții
reprezentanța comisiei
europene în românia
Premiul pentru promovarea
valorilor şi politicilor uniunii
europene în românia

Secțiunea Instituții
unicef românia
Premiul pentru contribuția la
asigurarea accesului copiilor la
educaţie timpurie de calitate şi
la şcoală

Secțiunea Financiar-Bancar
alpha Bank românia
Premiul pentru contribuția
semnificativă la creșterea
sectorului financiar-bancar din
românia în cei 25 de ani de
activitate

Premianții galei legal magazin,
ediția a iii-a, 21 mai 2019
universul Juridic și Camera de Comerț și industrie București au organizat marți, 21 mai 2019, gala legal magazin, ediția a
iii-a. evenimentul s-a desfășurat în aula Carol i a Palatului Camerei de Comerț și industrie București.

“Profesiile liberale au avut un rol decisiv în evoluția celor mai
puternice state ale lumii. În România, profesiile liberale trebuie
descoperite, înţelese și susținute la justa lor valoare, cu atât mai
mult cu cât acestea au un aport inegalabil și determinant în
viața întregii țări. Profesiile liberale constituie nucleul formării
clasei de mijloc, acestea dezvoltând și alte industrii, pe
orizontală: turismul de business, echipamente IT&C, piața de real
estate (birouri), piața auto, industria produselor de lux, piața de
artă, etc. Organizatorii Galei Legal Magazin doresc să
evidențieze succesele obținute de profesioniștii liberali în
calitatea lor de antreprenori independenți și responsabili, ținând
cont de sprijinul permanent și calificat pe care-l acordă
companiilor, instituțiilor și persoanelor fizice”, a subliniat Cristian
Pavel, redactor-șef al publicației Legal Magazin. 
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Secțiunea Financiar-Bancar
centrul de soluționare
alternativă a litigiilor în
domeniul Bancar
Premiul pentru soluționarea
amiabilă a litigiilor între bănci
și consumatori

Secțiunea Directori Juridici 
din companii
elena iacob, head of legal and
Compliance, farmexpert
Premiul pentru contribuția la
rezultatele pozitive ale
farmexpert

Secțiunea Companii
softventure
Premiul pentru contribuția
semnificativă la eficientizarea
managementului din sfera
avocaturii 

Secțiunea Companii
romgaz
Premiul pentru excelență în
producția și furnizarea gazelor
naturale

Secțiunea Companii
restaurantul la mama
Premiul pentru 20 de ani de
excelență în gastronomie și
pentru promovarea bucatelor
culinare și a vinurilor
românești

Secțiunea Antreprenoriat
rodica lupu, 
Ceo loop operations și
fondator, ingenius hub
Premiul pentru susținerea
antreprenoriatului inovativ

Secțiunea Antreprenoriat
andreea radu, fondator,
happy forever By Andreea
Premiul pentru măiestrie în
realizarea buchetelor florale

Secțiunea Profesii Liberale
academia de traduceri 
Premiul pentru sprijinul
nemijlocit acordat comunității
de profil prin lansarea 

Secțiunea Societăți 
de avocatură
cobuz și asociații 
Premiul pentru aniversarea
celor 20 de ani de la fondarea
societății 

Secțiunea Societăți 
de avocatură
stancu răchitan & asociații
Premiul pentru excelență în
colectarea creanțelor

Secțiunea Societăți 
de avocatură
bpv grigorescu ștefănică 
Premiul pentru excelență în
sectorul it&C

Secțiunea Avocați
teodora koletsis, avocat
partener, Cabinet Gruia dufaut
Premiul pentru excelență în
fuziuni și Achiziții

Secțiunea Insolvență 
și Restructurare
maestro srPl 
Premiul pentru rezultate
deosebite în practica de
insolvență și restructurare

Invitații s-au bucurat de
recitalul de muzică clasică
oferit de quartetul Chromatic
și au fost încântați de
șampania Schlumberger și de
vinul rose marca Avincis.

anca sîrBu, fondator și asociat
coordonator, maestro sPrl

angela cristea, șeful rePrezentanței 
comisiei euroPene în românia

cătălin maHu, ProPrietarul lanțului 
de restaurante la mama

elena iacoB, Head of legal and comPliance,
farmexPert

george Barcun, director general,
softventure

liviu fenogHen, 
directorul csalB
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“În 20 de ani am construit un
brand în avocatura de
business și am impus
prevenția ca mijloc de
prevenire a litigiilor. Timp de
20 de ani am pledat în cauze
civile din toate ariile
tradiționale de expertiză, fiind
totodată implicați în Arbitraje
interne și internaționale,
construind însă cu răbdare și
cutezanță propriile reguli, într-
o relație de onestitate și
încredere cu clienții”, a
subliniat alina cobuz, Partener
fondator și managing Partner,
Cobuz și Asociații.
fondatorul Cobuz și Asociații,
alina cobuz este avocat în
cadrul Baroului București din
anul 1995, membru al
international Bar Association
(iBA- section of Business law),
Arbitru la CAB, Bursa de Valori
București, Baroul Bucuresti, în
ultimii doi fiind selectată de
Bei (Banca europeană de
investiții) ca trainer pentru
Am, beneficiari, Poim în
proiecte fidiC.  reprezintă
statul român în procese iCsid,
și a fost implicată în peste 80
de procese interne și
internaționale de arbitraj cu
sediul la Paris, londra, Viena,
zurich, Geneva și București.
din 1999 este manager al
societății de Avocatură Cobuz
și Asociații. este specialist

fidiC și expertă în revendicări
și litigii.
invitații au urmărit trei
prezentări:
antoaneta Banu, strateg în
leadership, realizator tV:
despre istoria avocaturii,
avocați celebri, oratorie și
altele
ileana Botez, head of listing
department, Coordinator of
fluent in finance seminars,
Bursa de Valori București:
Personalități feminine române

care au strălucit în lumea
justiției
alina cobuz: Profesia de
avocat în lumina noilor
descoperiri tehnologice –
inteligența artificială – un
pericol pentru consultanți?
În semn de prețuire,
societatea Cobuz și Asociații a
decernat opt distincții
aniversare unor parteneri și
colaboratori: intrarom sA;
lescaci Com srl; marius
nicolae lucan; laura Voinea;

florian daniel Geantă-
Presedinte AAAs; Gabriela
tănase; dr. ioan stoian;
Cristina răchileanu.
totodată, invitații s-au bucurat
de momentul artistic al trupei
de teatru Arthesium – despre
actualitatea lui i.l. caragiale și
au socializat la un pahar de
șampanie schlumberger.
universul Juridic a fost
partenerul acestui eveniment.

mircea fica

societatea de avocatură Cobuz și asociații 
a aniversat 20 de ani
societatea de avocatură Cobuz și asociații a aniversat joi, 23 mai 2019, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul
Camerei de Comerț și industrie București, 20 de ani de la înființare.
la eveniment au participat peste 70 de invitați - clienți, parteneri, magistrați, directori juridici din companii și instituții,
antreprenori.
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evenimentei

universul Juridic și Camera de Comerț a municipiului București, cu sprijinul asCdP, în parteneriat cu argo seCuritY 
și Professionals Business science society, au organizat evenimentul data Protection; un an de la intrarea în vigoare 
a gdPr, ediția a vii-a.

evenimentul a avut loc la data
de 23 mai 2019, în Aula Carol i,
Palatul Camerei de Comerț și
industrie București.
Conferința a fost structurată pe
trei secțiuni, iar cei 11 lectori au
avut, de-a lungul celor șase ore
de desfășurare, intervenții de
substanță, care au stârnit justifi -
cat interesul asistenței, consti -
tuite din peste 60 de participanți.
Bilanțul Autorității naționale de
supraveghere a Prelucrării
datelor cu Caracter Personal la
aniversarea primului an arată că
au existat 946 de investigații (din
oficiu sau la plângere), 4.892 de
plângeri și 391 de notificări de
încălcări de securitate. „Pe
operatori îi așteaptă controale și
amenzi, fiindcă există încălcări
ale Regulamentului!”, a precizat
raluca Popa, consilier Birou
Plângeri în cadrul AnsPdCP.
Acum un an a întrat în aplicare
regulamentul GdPr. ulterior, au
apărut și responsabilii cu datele
personale din companii,
cunoscuții dPo (data Protection
office). „Pe 22 mai 2019, la doar
un an de la descoperirea
Regulamentului, aflăm de la
ANSPDCP câ există în România
nu mai puțin de 9.355 de DPO.
Cifra este impresionantă, ar fi
bine să fie așa!”, a declarat
Cristiana deca, vicepreședinte al
Asociației specialiștilor în
Confiden țialitate și Protecția
datelor.

la eveniment au participat
următorii speakeri:
– raluca Popa, consilier Biroul

Plângeri, Autoritatea națională
de supraveghere a Prelucrării
datelor cu Caracter Personal,
susținând tema: „Procedura
ANSPDCP de efectuare a
investigațiilor”

– florența răducanu, director
General, Argo security,
susținând tema: „Manage -
mentul performanței”

– Ciprian Păun, avocat
coordonator, „Păun Ciprian și
Asociații”, susținând tema:
„Contenciosul GDPR sau
drumul spre CJUE este pavat
cu întrebări”

– raluca Comănescu, Avocat
Partener, Grecu & Asociații,
susținând tema: „Prelucrarea
datelor cu caracter personal
din cazierul judiciar. Implicatii
legale în diferite profesii”

– răzvan ionescu, Ceo,
Professionals Business
knowledge, susținând tema:
„Opinie privind protecția
datelor începând cu momentul
conceperii și în mod implicit”;

– lect. univ. dr. av. raul-felix
hodoș, universitatea de
medicină, farmacie, științe și
tehnologie târgu mureș,
susținând tema: „Drepturile
persoanei vizate și implicațiile
GDPR asupra îndeplinirii
obligațiilor fiscale”;

– Vasile-Adrian Cămărășan, lect.
dr. în cadrul facultății de
istorie și filosofie a
universității Babeș-Bolyai din
Cluj-napoca, consultant în
managamentul informațiilor și
datelor sensibile, susținând
tema: „Abordarea sistemică și
procesuală a măsurilor tehnice
și organiza torice de
conformare la RGPD”

– Cristiana deca, Vicepreședinte,
Asociația specialiștilor în
Confidențialitate și Protecția
datelor (AsCPd), susținând
tema: „Răspunderea
Responsabilului cu Protecția
Datelor”

– Bogdan manolea, co-fondator
trusted.ro și director
executiv Apti – Asociatia
pentru tehnologie si internet,
susținând tema: „sughițurile
GdPr-ului”;

– Cătălin Giulescu, expert
responsabil privind protecția
datelor personale;

– drd. ionuț riteș, expert în
managementul informațiilor,
susținând tema: „Protecția
persoanelor în cazul
tentativelor de exploatare
informativă. Managementul
informațiilor”.

cristian Pavel

Pe operatorii de date personale 
îi așteaptă controale și amenzi!
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evenimente

evenimentul s-a desfășurat în
Aula Carol i a Palatului Camerei
de Comerț și industrie
București. Au participat
reprezentanți din toate
sectoarele – producție,
distribuție, transport, traderi,
precum și reprezentanți ai
marilor consumatori industriali,
ai societăților de avocatură și
consultanților din domeniu.
Partenerul conferinței a fost
romgaz.
doru vișan, secretar de stat în
ministerul energiei a anunțat că
va fi inițiat un Program național
al termiei, care să vină în
sprijinul populației și al
admnistrațiilor publice locale. el
a menționat faptul că mai sunt
primării care acordă subvenții în
sisteme de termoficare care
aduc pierderi, în loc ca banii să
fie investiții în proiecte
moderne.

avem nevoie de investiții
uriașe

corneliu Bodea, președintele
Centrului român al energiei, a
vorbit asistenței despre rețelele
de transport și distribuție a
energiei, care reprezintă
structura de rezistență a
implementării obiectivelor
strategiei energetice a româniei
în perioada 2019-2030. ”Va
trebui urgent ca sectorul
energetic să redevină în
actualitate și dezbateri în locul
altor teme care frământă
artificial societatea în acest
moment. este nevoie de
investiții de amploare, de
coerență și management
adecvat, dar mai ales de

predictibilitate legislativă și
fiscală. Altfel, investitorii privați
și partenerii de care e atâta
nevoie, nu vor veni în proiectele
care așteaptă și care se gândesc
pe mai departe!. sectoarele de
transport și de distribuție au
nevoie de investiții de peste 10
miliarde de euro”.

lipsesc programele 
de cercetare în domeniu

”Cred că dincolo de strategii,
trebuie să ne privim în oglindă,
să înțelegem și să recunoaștem
problemele cu care sectorul
energetic se confruntă. nu am
văzut nicăieri menționate câteva
chestiuni critice, precum
guvernanța corporatistă
dezastruoasă din sistem, criza
acută de forță de muncă
specializată și lipsa programelor
de cercetare, probleme care vor
trebui rezolvate sau
ameliorate”, a punctat prof. dr.
dumitru chisăliță, șeful
Centrului de documentare și
informare din cadrul romgaz.

autoritățile nu sprijină
investitorii

silvia vlăsceanu, director
executiv, federația Asociațiilor

Companiilor de utilități din
energie (ACue) a remarcat că
executivul mai mult încurcă
investitorii, referindu-se la
ordonanța 114 / 2018.
totodată, ea a amintit de
perioada 2002-2204 când Cet-
urile au trecut în proprietatea
autorităților locale. “Câți
funcționari au plătit pentru
faptul că acele Cet-uri locale au
falimentat ulterior?”, s-a
întrebat retoric silvia Vlăsceanu. 

tranzacții prin bursă

septimiu stoica, Președinte
AGA, Bursa română de mărfuri
a specificat că Brm a reușit, în
mai puțin de un an de zile, să
înregistreze volume consistente
și semnificative în
tranzacționarea gazelor
naturale. “Bursele reprezintă
soluția cea mai ieftină și cea mai
economică, pentru că permit
ceea ce nicio altă instituție a
economiei de piață nu poate să
facă tehnic: confruntarea și
negocierea în același timp a mai
multor reprezentanți ai
vânzătorilor și cumpărătorilor -
deci tranzacționarea
multilaterală. Bursa este de
asemenea capabilă să ofere

prețurile de referință și
transparența necesară care să
dea credibilitatea acelor prețuri
de referință. la care adăugăm,
evident, reglementările și
controlul din partea autorităților
publice”, a declarat septimiu
stoica.

gazul va fi combustibilul 
de tranziție până în 2050 

Gazul va fi combustibilul de
tranziție până în 2050, a
apreciat ovidiu demetrescu,
Partener, oCd Capital &
resource. ”merită să insist
asupra câtorva aspecte
esențiale, care nu pot fi trecute
cu vederea în ziua de azi:
securitatea cibernetică din
sistem, stocajul de energie și
oportunitățile statutului de
prosumator, care nu sunt
cunoscute suficient și care au
viitor”, a subliniat ovidiu
demetrescu. 

va fi elaborat un ghid 
al Prosumatorului

claudiu Butacu, Co-fondator
energiata și dalia stoian, expert
energiatA au prezentat
avantajele prosumatorilor (cei
care nu doar consumă energie
din rețeaua electrică, ci și
produc și livrează energie din
surse regenerabile). “Am creat
cea mai mare comunitate a
prosumatorilor din românia, ce
numără astăzi peste 5.000 de
membri (prosumatori,
instalatori și reprezentanți ai
instituțiilor)”, a precizat Claudiu
Butacu.

mircea fica

vom avea un Program național al termiei
CCiB si universul Juridic au organizat joi, 18 aprilie 2019, ediția a iv-a a conferinței cu tema strategia energetică a
româniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050; noi reglementări în sectorul energetic. 






