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2019 a fost un an deosebit de
tumultuos pentru societatea
românească și în special
pentru sistemul juridic. Au fost
alegeri atât în interiorul
profesiei de avocat (UNBR,
Baroul București, Casa de
Asigurări a Avocaților), cât și
alegeri europarlamentare și
prezidențiale. Au fost numiți
noi judecători la Curtea
Constituțională. De asemenea,
recent a fost instalat un nou
Guvern. De remarcat că
Ministerul Justiției a fost
condus anul acesta de trei
miniștri.
Dacă urmărim background-ul
multor doamne care s-au
afirmat în politică –
parlamentari, şefi de agenţii,
europarlamentari, miniştri etc
sau în mediul de afaceri,
observăm că acestea au
absolvit facultatea de Drept, o
pepinieră pentru ambițioși.
Dorinţa de a face dreptate, de
a aplica legea, de a apăra cu
devotament o cauză a fost şi
continuă să se mențină la cote
ridicate în rândurile tinerelor
care se înscriu la facultăţile de
Drept. Alte două motive

importante pentru care multe
dintre femei vizează în carieră
o profesie juridică sunt
îndrumările părinţilor şi
imaginea nobilă sau
aristocratică a breslei.
Ce arată statisticile? Că peste
60% din numărul total al
avocaţilor înscriși în Baroul
București sunt doamne. Un
procent similar se regăsește în
majoritatea barourilor
judeţene. 
Totodată, la nivel intern, în
cadrul companiilor şi al
instituţiilor de stat,
departamentele juridice sunt
dominate numeric de
doamne. Acest proces se
înregistrează în majoritatea
statelor europene. Așadar, nu
greșim când spunem că
profesiile juridice se conjugă la
feminin.
Doamnele avocat luptă zilnic
pentru a-şi menţine şi extinde
portofoliul de firme, instituţii
şi persoane fizice pentru care
acordă consultanţă și
reprezentare juridică. 
Ele se străduiesc cu
încrâncenare să obţină la final
o soluţie favorabilă clienţilor

lor în negocierile dure care
preced o achiţie sau o fuziune,
într–un caz de contencios
administrativ,  în litigii şi
arbitraje.
Prin rigoarea, tenacitatea şi
abnegaţia lor, doamnele
avocat chezășuiesc cauza cea
dreaptă a clienților lor, lucrul
făcut temeinic, contribuind
decisiv la modernizarea
societății românești.
Prin această ediţie specială -
LADY LAWYER -, un produs
editorial unic pe piaţa de
media din România, am dorit
să aducem în avanscenă și să
elogiem doamnele care
conduc societăți și cabinete de
avocatură, precum și
departamente juridice din
companii prestigioase și bănci
comerciale.
Am dorit să evidențiem stilul
lor de leadership,
mecanismele succesului lor,
dar și provocările cu care se
confruntă.  Au un drum
accidentat în față, serpentine
și suișuri, dar încrederea și
speranța le luminează drumul,
așa cum, cu o nesecată
plăcere, am descoperit și noi.

Reușita în profesiile juridice 
se conjugă la feminin
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din experiența dumnea-
voastră, care sunt elemen-
tele esențiale ale relației pe
care o aveți cu clienții?

Consider că esența oricărei
relații de lungă durată este
comunicarea clară și
eficientă, care aduce cel mai
important element, din
punctul meu de vedere, în
relația cu un client…
încrederea! Un atu
semnificativ pentru mine
este cunoașterea sistemului
legislativ român și a celui
francez. Acest lucru ne ajută,
pe mine și pe avocații din
echipa mea, să prezentăm
clienților o viziune mai amplă
asupra situației cu care se

confruntă, iar asta îi ajută să
înțeleagă mai bine contextul
legislativ în care se situează.
De asemenea, capacitatea de
a analiza o problematică
dintr-o dublă perspectivă ne-
a facilitat relaționarea cu
antreprenorul român
orientat spre Occident, care
își dorește o clientelă
multiculturală. 

după 28 de ani de expe -
riență în românia mai
există provocări pentru
dumneavoastră în contex-
tul economic actual? care
sunt acestea?

Avocatura de business
presupune o adaptare

continuă la dinamica
legislativă și la condițiile
socio-economice și politice.
Avocații trăiesc la intersecția
provocărilor în România. Pe
de o parte, ei se confruntă
cu instabilitatea și
impredictibilitatea
legislativă binecunoscută,
iar pe de altă parte există
provocările fiecărui proiect
ce le este încredințat de
client și care trebuie
finalizat în cele mai bune
condiții legale și practice.
Nu în ultimul rând sunt
provocările inerente
profesiei și evoluțiilor din
piața avocaturii. 
De-a lungul timpului,
împreună cu echipa mea,
am încercat să răspundem

unui număr cât mai mare de
solicitări venite din partea
investitorilor, inovând și
specializându-ne în domenii
variate: achiziții si fuziuni,
achiziții publice, drept
imobiliar, dreptul muncii,
concurență, GDPR și data
protection, litigii sau
proprietate intelectuală.
Dezvoltarea tehnologică
rămâne, de asemenea, o
provocare care ne
stimulează nu numai să ne
ridicăm la nivelul
așteptărilor clienților, ci să
fim cu un pas înaintea
celorlalți. Eficiența și un
dialog constructiv cu clienții
noștri sunt două condiții
sine qua non ale
Cabinetului. 

Nu renunța niciodată 
la țelul pe care îl ai!
Interviu cu DANA GRUIA DUFAUT, Managing Partner, GRUIA DUFAUT LAW OFFICE

dana gruia dufaut este una din figurile feminine
marcante ale avocaturii de business din românia, 
unde a pus bazele unuia din primele cabinete de avocatură
francofone din țară. născută în românia, dar crescută 
în franța, unde familia sa a ajuns în 1977, 
dana gruia dufaut a revenit în țară la începutul anilor
‘90, implicându-se de atunci în numeroase proiecte juridice.
la început, a oferit, în colaborare cu Ernst & young, în
calitate de avocat înscris în baroul paris, consultanță juridică
în cadrul programelor pharE pentru privatizare. ulterior,
din postura de avocat-consilier al ambasadei franței la
bucureşti (1996-2011), de consilier pentru comerțul Exterior
al franței (1998-2010) sau din cea de avocat în baroul
bucurești a ajutat, prin intermediul cabinetului creat la
bucurești în 2002, la implantarea unora din cele mai mari
companii franceze.

dana gruia dufaut și-a făcut o misiune de credință din a
crea punți de legătură între românia și franța. în paralel cu
activitatea juridică, s-a implicat activ în dezvoltarea relațiilor
româno-franceze şi a comunității de afaceri. din 2010 este
membru în ca al ccifEr și un susținător activ al proiectului
de repatriere prin antreprenoriat al fundației „romanian
business leaders”. din 2018, dana gruia dufaut este și
unul dintre ambasadorii onorifici ai repatriot la paris.
distinsă în 2006 cu ordinul național al meritului în grad de
cavaler, ea a fost aleasă în 2014 de reprezentanții
comunității franceze din românia, pentru un mandat de
șase ani, în funcția de consilier consular al franței pentru
românia şi r.moldova. 
în 2016 i-a fost conferită cea mai înaltă distincție civilă 
și militară a statului francez - legiunea de onoare 
în grad de cavaler.
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ce credeți că ar trebui să se
schimbe în felul în care societa-
tea noastră percepe femeile
avocat? ce sfaturi le-ați da
doamnelor care se pregătesc să
intre în profesie ?

Nu știu dacă putem vorbi
neapărat despre o diferență atât
de mare între femeile avocat și
bărbații avocat. În România nu se
pune neapărat problema unei
inegalități flagrante între genuri.
În avocatură, femeile sunt astăzi
majoritare, din punct de vedere
numeric. Totuși, ceea ce eu
consider că ar trebui îmbunătățit
este felul în care femeile se
raportează la ele-însele din punct
de vedere profesional și la felul în
care se sprijină unele pe altele.
Avocatura presupune
perseverență și capacitatea de a
depune un efort susținut care, de
multe ori, trebuie să continue și
în timpul liber. De aceea, cred că
un lucru foarte important pentru
viitoarele avocate este
interiorizarea celor trei valori
fundamentale: rigoare, disciplină
și sinceritate, alături de un cod
etic imuabil pe care și-l pot
construi doar învățând din fiecare
experiență. În ceea ce mă
privește, consider că o femeie
care își dorește să facă o carieră
de succes trebuie să posede de la
început o solidă formare
profesională, o capacitate foarte
bună de relaționare și abilități de
comunicare, care să o ajute să
atragă o clientelă cât mai
diversificată. 

sunteți o prezență activă în me-
diul de afaceri străin din româ-
nia, dar și un susținător al
inițiativelor de repatriere a valo-
rilor românești. ne puteți spune
mai multe despre aceastea? 
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Când am revenit în România la
începutul anilor 90, am găsit un
mediu propice dezvoltării
avocaturii de business, iar de-a
lungul timpului am reușit să pun
bazele unui cabinet de
avocatură care ajută investitorii
să își dezvolte afacerile. Sunt,
deci, dovada vie că printr-un
efort susținut, România este un
mediu propice în care se pot
crea premisele unui viitor mai
bun pentru noile generații. 
Susțin repatrierea valorilor
romanești, pentru că am
încredere în capacitatea
compatrioților mei de a reveni în
țară pentru a-și folosi experiența
dobândită peste hotare într-un
scop inovator și durabil. 
Consider că dacă motivația este
suficient de puternică, în
România există potențial de
reușită în orice domeniu. S-au
făcut multe în ultimii 30 de ani și
sunt în continuare încă multe de
făcut. Trebuie doar să vrei să
reușești și să ai tenacitatea de a
trece de la vorbe la fapte. 

ce sfaturi aveți pentru firmele
străine care vor să investească
în românia?

România este în continuare o
țară favorabilă investițiilor
străine, datorită fiscalității încă
atractive, facilităților acordate
investitorilor, dar și dimensiunii
acestei piețe, bogăției resurselor
și nevoilor mari de investiții din
numeroase sectoare: de la
servicii medicale până la
industria prelucrătoare. Apoi,
lucru foarte important, legislația
românească – chiar dacă
perfectibilă și cu o dinamică
accentuată – este una
compatibilă cu normele
europene. 
Investițiile străine sunt în

siguranță, dreptul proprietății
este respectat, ca și libera
circulație a capitalurilor.
Nicăieri în Europa nu curge lapte
și miere pentru investitori în
contextul internațional actual.
De aceea, un sfat pe care îl dăm
clienților noștri este să analizeze
temeinic piața înainte de a face
o investiție și să îndrăznească să
inoveze. De securizarea
investiției ne ocupăm noi. 

care sunt planurile de viitor ale
cabinetului?

Cabinetul are o bună vizibilitate
în comunitatea de business din
țară, în special cea francofonă,
iar aceasta se datorează în
primul rând echipei de avocați
care au o bună pregătire
teoretică și practică și care au
fost implicați în numeroase
tranzacții din diverse sectoare.
Această experiență le oferă
suficiente resurse pentru a face
față oricăror solicitări venite din
partea clienților. De aceea, unul
dintre principalele planuri de
viitor privește consolidarea
echipei, atât prin atragerea de
noi talente, pe cât posibil cu o
dublă formare juridică, cât și
prin extinderea ariilor de
intervenție. 
Desigur, toate planurile noastre
de viitor au legătură cu nevoile
clienților și cu evoluțiile din piața
avocaturii. 

dincolo de profesie, ce ar mai
trebui să știe despre dumnea-
voastră cineva care nu vă
cunoaște ?

În opinia mea, caracterul unui
om transpare și din felul în care
își face meseria. În cazul meu,
parcursul profesional a fost

influențat în mare măsură de cel
personal, iar activitatea pe care
o desfășor de mai bine de 28 de
ani în România este motivată de
dorința de a oferi ajutor celor
care au nevoie de el. 
Prin urmare, sunt un om ale
cărui acțiuni sunt fundamentate
pe valorile pe care încerc să le
insuflu și echipei mele:
pasiunea, corectitudinea,
sinceritatea si rigoarea. Cred ca
o frază care mă definește foarte
bine este „Nu renunța niciodată
la țelul pe care îl ai!”

mircEa fica 

Dezvoltarea
tehnologică
rămâne, de
asemenea, o
provocare care ne
stimulează nu
numai să ne
ridicăm la nivelul
așteptărilor
clienților, ci să fim
cu un pas înaintea
celorlalți. Eficiența
și un dialog
constructiv cu
clienții noștri, sunt
două condiții sine
qua non ale
Cabinetului. 
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în curând veți aniversa 15
ani de la intrarea în profe-
sie. cum puteți descrie
acești ani și care sunt pla-
nurile dumneavoastră pen-
tru viitor? 

Îmi amintesc și acum cu drag
entuziasmul cu care am
pornit în această profesie,
orele  petrecute la birou
pentru a studia fiecare caz în
parte, legislația, doctrina,
precum și   emoțiile din
instanță când așteptam să fie
strigată cauza clientului meu.
Acest entuziasm mi l-am
păstrat și în prezent și cred
că nu puteam să fac ceva cu
mai multă implicare decât
avocatura.
Să fii avocat nu este doar o
meserie, este un mod de
viață, în care trebuie să
evoluezi constant, să te
autoperfecționezi și în care ai
responsabilitatea fiecărui
client în parte, deoarece
aspecte esențiale din viața
sau din businessul acestora
depind de activitatea ta ca
avocat. 
În acești 15 ani am avut
multe realizări și împliniri
profesionale, mi-am
dezvoltat constant cabinetul,
ariile de practică și calitatea

serviciilor, iar în viitor îmi
doresc să continui activitatea
și să o extind prin
cuprinderea unor noi
domenii de practică și prin
cooptarea unor noi avocați
colaboratori. 

cum este organizat cabine-
tul dumneavoastră? care
sunt ariile de expertiză
forte?

Cabinetul are trei
departamente principale
structurate pe arii de
expertiză: primul include
serviciile de drept civil, al
doilea este cel de drept
comercial, insolvență,
contencios administrativ și
fiscal, iar cel de-al treilea
departament este cel care
asigură serviciile în cadrul
litigiilor penale și
contravenționale. 
În cadrul departamentului de
drept civil sunt incluse litigiile
de muncă, de familie precum
și cauzele vizând dreptul de
proprietate.
Cel de-al doilea
departament, de drept
comercial (deși în noua
reglementare a Codului civil
dreptul comercial este
considerat un drept civil al

profesioniștilor, mă alătur
colectivului de practicieni și
doctrinari care consideră că
această distincție trebuie
avută în vedere în continuare
și cred că noțiunea de „drept
comercial” este bine să fie
păstrată), este cel în care
activitatea este cea mai
complexă și în care avem cel
mai mare număr de cauze și
de clienți.
Având în vedere
preponderența activității în
acest domeniu, precum și
aplecarea mea spre dreptul
afacerilor, am ales să îmi
finalizez studiile doctorale în
dreptul comercial
internațional. 
Lucrarea mea de doctorat, în
curs de publicare în prezent,
a vizat activitatea societăților
cu participație străină în
România și include aspecte
legale privind înființarea
acestor societăți,
funcționarea lor, legislație
fiscală, proceduri de
insolvență și de lichidare,
dreptul muncii, precum și
alte infomații necesare unei
companii externe care
desfășoară activitate în
Romania și metodele legale
efective prin care acestea pot
să își dezvolte businessul pe
teritoriul românesc.

Revenind la cea de-a treia
arie de expertiză, și anume
dreptul penal și
contravențional, am
constatat în cei 15 ani de
activitate că și în materie
penală sau contravențională
fundamentul dreptului este
tot cel civil (comercial) sau
fiscal și că fără cunoștințe
aprofundate ale acestor
domenii ale dreptului nu poți
face o apărare eficientă nici
în materie penală. De
exemplu, nu poți apăra un
client cercetat de evaziune
fiscală dacă nu ai cunoștințe
de drept fiscal aprofundate.
La fel, nu poți apăra un client
cercetat de abuz în serviciu
dacă nu cunoști foarte bine
dreptul administrativ, civil
sau dreptul în materia
achizițiilor publice. 
Această rațiune este valabilă
și în sens invers și nu poți da
o opinie legală unui client
dacă nu cunoști și dreptul
penal sau contravențional,
întrucât uneori linia de
demarcație dintre legal și
ilegal este foarte fină. 
Deși ne structurăm pe aceste
departamente, ca mod de
lucru activitatea noastră are
la bază nu doar specializarea
pe fiecare domeniu, dar și
aprofundarea studiului în

Litigiile grele pe care le câștigăm
ne confirmă evoluția 
și gradul de profesionalism
Interviu cu OANA TăNăsICă, Avocat Partener, Cabinet de Avocat Tănăsică Oana
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întreaga arie legislativă, deoarece
consider că, în drept ca și în viață,
totul este interconectat, iar
pentru o apărare eficientă și
pentru a-i asigura clientului cea
mai bună și sigură strategie
avocatul trebuie să aibă „tabloul
legislativ” complet. 

care sunt atuurile stilului de or-
ganizare și de leadership impus
de dumneavoastră?

Îmi place ceea ce fac, fac cu
dăruire si profesionalism în scopul
maximizării gradului de succes în
cadrul litigiilor în care sunt
implicați clientii mei. 
Aceleași cerințe le am și de la
avocații colaboratori și de la
personalul auxiliar, întrucât fără
entuziasm și muncă serioasă nu
poți obține cel mai bun rezultat,
iar dezideratul meu este tocmai
acesta, cel mai bun rezultat. 
Suntem o echipă unită, cu valori
comune și cu standarde de
calitate stricte, pe care pot spune
că o caracterizează competența,
viziunea, inovația și dedicarea.
Echipa este coordonată de mine
în mod direct, iar orice strategie

complexă este discutată și
analizată în amănunt cu toți
avocații implicați în proiectul
respectiv. 
Această abordare ne-a permis să
oferim cele mai bune soluții
clienților noștri și să creștem
constant gradul de mulțumire al
acestora. 

cât de importante sunt încrede-
rea, credibilitatea și notorieta-
tea profesională pe care le
transmite avocatul clienților
săi?

Încrederea este esențială, fără
aceasta o relație client-avocat nu
poate exista, iar rezultatul
colaborării nu se poate ridica la
nivelul dorit de nici una dintre
părțile implicate. Clientul, prin
mandatarea avocatului să îi apere
interesele, îi acordă acestuia
necondiționat încrederea sa, iar
avocatul este dator profesional,
deontologic și uman să acționeze
în beneficiul clientului și să îi
asigure o apărare eficientă. 
În ceea ce privește credibilitatea
si notorietatea profesională, pe
acestea le-am câștigat în timp, în

baza muncii și a efortului depus,
precum și în baza seriozității cu
care am tratat fiecare caz în
parte. Practic, fiecare client
mulțumit ne-a recomandat mai
departe și în felul acesta ne-am
mărit portofoliul de clienți. 

care au fost cazurile care v-au
oferit cea mai mare satisfacție
profesională? cum își anali-
zează avocatul oana tănăsică
activitatea proprie?

Putem măsura gradul de satis -
facție prin mai mulți indicatori,
dar cred că principalii sunt cel
uman, cel profesional și cel finan -
ciar, chiar în ordinea menționată. 
Cea mai mare mulțumire o am
atunci când din munca mea
beneficiază oamenii simpli, a
căror existență depinde efectiv de
rezultatul profesional pe care îl
obțin. De exemplu, am apărat cu
succes personalul contractual al
unei instituții publice care a fost
supus restructurării, și
aproximativ 300 de oameni au
încă un loc de muncă ca urmare a
proceselor câștigate de mine în
contra  autorității locale. Nu pot
să explic în cuvinte ce am simțit
când am văzut recunoștința în
ochii atâtor oameni. 
Satisfacția profesională intervine
de fiecare dată când câștig litigiul
clientului meu sau cand îi dau
acestuia soluția de care are
nevoie. Atunci când simt că am
avut acea idee care  face
diferența. O mare împlinire am
avut și atunci când am câștigat o
cauză importantă care s-a
desfășurat în fața Curții
Internaționale de arbitraj de pe
lângă ICC Paris. De fapt
satisfacțiile vin din litigiile grele pe
care le câștigăm, pentru că ne
confirmă evoluția și gradul de
profesionalism. 

Satisfacția
profesională
intervine de
fiecare dată când
câștig litigiul
clientului meu sau
cand îi dau
acestuia soluția de
care are nevoie.
Atunci când simt
că am avut acea
idee care  face
diferența. 
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Iar din punct de vedere
financiar consider că munca
serioasă, constantă și aplicată
duce și la rezultate financiare
optime atât pentru clienți, cât
și pentru avocat. 

unde vă vedeți peste cinci
ani, ca dimensiune a busi-
ness-ului, anvergura clien -
ților și poziționarea în
piață?

În următorii ani vreau să
extind aria teritorială în care
ne desfășurăm activitatea
prin înființarea unui nou
sediu în zona de nord a
capitalei, prin care să
asigurăm servicii juridice
către companii pe care deja
le avem în portofoliu,
precum și către alți posibili
clienți din sectorul de
business. 
Totodată, vreau să completez
domeniile de expertiză în
care activăm cu dreptul
mediului și al concurenței. 
În ceea ce privește anvergura
clienților, noi avem un motto
după care ne ghidăm,  și
anume tratăm fiecare client
cu aceeași seriozitate și
dedicație, fără a face
discriminare în raport de cifra
de afaceri a companiei
respective sau de alte criterii
economice ale acesteia.
Atunci când preluăm un caz
sau un client nou ne
asigurăm că deținem
resursele de timp și de
personal suficiente pentru a-l
trata cu promptitudine și
profesionalism.  
În ceea ce privește
poziționarea pe piața
avocaturii, având în vedere
că suntem un cabinet
individual, nu am avut ca

scop deținerea unei anume
cote de piață pe un anumit
segment, deși pe planul
teritorial în care am activat
preponderent cred că ne-am
situat în top, ci scopul a fost
asigurarea unor servicii cu
înalt grad de profesionalism,
care să acopere nevoia
efectivă a clientului.
Pe de altă parte, eu încă
rămân la opinia
conservatoare că serviciile
avocațiale nu trebuie să
devină prea impersonale și să
se transforme doar într-un
business cu unic scop
acapararea pieței, pentru că
avocatura este mult mai mult
decât o activitate comercială.  

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

Motivarea membrilor
cabinetului este esențială, iar
cei ce fac parte din echipa
noastră beneficiază de
recompense financiare,
profesionale cât și personale.
Oferim siguranță, încredere,
recunoașterea implicării și a
reușitelor profesionale,
beneficii financiare, un mediu
de lucru deschis, optimist, în
care se învață constant și în
care dezvoltarea profesională
este esențială. 

sunteți și practician în
insolvență, din anul 2011.
cum se completează cele
două profesii?

Cele două profesii se
completează perfect.
Activând atât ca avocat, cât

și ca practician în insolvență
mi-am creat experiența
necesară pentru a obține
soluții favorabile în materia
litigiilor de insolvență și
conexe, pentru a putea gândi
și aplica strategii inovative
din punct de vedere al
apărării și pentru a putea
gestiona procedurile de
insolvență cu înalt grad de
profesionalism. Este un
avantaj să poți gândi prin
prisma celor două profesii și
să poți avea ambele viziuni,
atât pe cea de apărător, cât
și pe cea de administrator
judiciar sau lichidator. 

sunteți doctor în dreptul
comerțului internațional.
în perioada următoare ar
trebui să se decidă / aprobe
intrarea țării noastre în
spațiul schengen și adera-
rea româniei la ocdE (or-
ganizaţia pentru cooperare
şi dezvoltare Economică).
ce sugestii și recomandări
aveți pentru îmbunătățirea
colaborării dintre actorii
implicați în atingerea aces-
tor obiective importante
pentru țara noastră?

România ar trebui să
folosească toate
instrumentele pe care le are
la dispoziție pentru a obține
aderarea în spațiul
Schengen, deoarce
îndeplinește condițiile de
aderare din punct de vedere
tehnic şi logistic încă din
2011, iar în anii ulteriori a
demonstrat o evoluție
pozitivă pe toate palierele de
monitorizare. Practic,
România funcţionează de
facto ca un stat membru
Schengen, dar nu este

considerată ca atare. Cred că
este dreptul României și al
tuturor cetățenilor ca
aderarea să devină efectivă
și să îi fie recunoscută
calitatea de membru în
spațiul Schengen. 
Aderarea României la OECD
este un deziderat mai vechi
al politicii externe române,
încă din anul 2004 când s-a
depus oficial candidatura.
Aceasta a fost reînnoită
succesiv, atât în anul 2012,
cât și ulterior, în 2016 și
2017. România îndeplinește
și aici toate criteriile de
aderare atât din punct de
vedere economic, geografic,
cât și din perspectiva
existenței unei democrații
funcționale. Aș recomanda
tuturor factorilor implicați în
acest proces să facă toate
eforturile necesare pentru ca
România să devină membru
în OCDE, întrucât este unul
dintre cele mai importante
foruri de discuții la nivel
mondial, iar beneficiile ce
derivă din această calitate
sunt importante pentru
statul nostru.
Politica externă a României
trebuie să fie o prioritate
pentru orice guvernare și
demersurile  pe aceste
paliere trebuie să fie
constante și  ferme, deoarce
România merită pe deplin
statutul de membru în
spațiul Schengen și în OCDE.  
În perspectiva aderării și
globalizării continue ne
perfecționăm în dreptul
european și internațional
pentru a face față cu succes
litigiilor de comerț
internațional sau celor în fața
organismelor europene. 

cristian pavEl 
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ați intrat în baroul
bucurești în data de 1 sep-
tembrie 2005. v-ați specia-
lizat în drept comercial,
drept financiar-bancar, re-
cuperarea creanțelor și
dreptul consumatorului.
care sunt principalele pro-
vocări în activitatea dum-
neavoastră?

Principala provocare în
activitatea noastră este
aceea de a furniza servicii
juridice la același standard
de calitate cu case de
avocatură de prestigiu, cu
experiență semnificativă în
piață. Din anul 2013 de când
am înființat Cabinetul, pot
spune cu mândrie că atât în
activitatea de consultanță
cât și în activitatea de litigii,
am înregistrat victorii
notabile luptându-ne cum
spuneam și mai sus, cu
oponenți de prestigiu. Este
extrem de dificil pentru un
Cabinet individual să se facă
remarcat în consultanța de
afaceri spre exemplu, însă
chiar și sub această formă
de exercitare a profesiei și
bineînțeles folosindu-mă de
experiența anterioară, pot
spune că am reușit și

această performanță. În
prezent, Cabinetul
reprezintă un grup
important de societăți
comerciale, atât pe partea
de consultanță cât și în fața
instanțelor, în litigii care

apar inerent într-o activitate
de asemenea anvergură,
fiind binecunoscută
dificultatea mediului de
afaceri românesc în
contextul unei legislații, să
zicem, mereu în schimbare.

cum este structurat cabi-
netul de avocat burada
alexandra? ce model de or-
ganizare ați avut?

Am pornit la drum în anul
2013 singură, iar la nivelul
anului 2019 Cabinetul
colaborează permanent cu 3
avocați definitivi. Provocarea
mea personală a fost aceea
că a trebuit să armonizez
până la această dată, toate
funcțiile pe care le presupune
coordonarea unei asemenea
activități. Sunt structurată ca
specialist, dar a fost necesar
să devin și antreprenor și
manager, ceea ce pentru un
avocat nu este neapărat ceva
natural. În curând însă, vom
migra către o structură de
societate civilă profesională,
în formatul clasic de
organizare.

în ultimii ani au existat
foarte multe procese între
clienți și bănci, din cauza
contractelor abuzive. cine
trebuie să se ocupe de
educația financiară a româ-
nilor, pentru ca aceștia să
nu mai semneze astfel de
contracte?

Legislația actuală nu elimină
necesitatea unei educații 
financiare corespunzatoare
Interviu cu ALExANDRA BURADA, Avocat fondator și coordonator, Cabinet de Avocat Burada Alexandra
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Contactul meu și pasiunea mea
pentru Dreptul consumatorilor a
avut loc în anul 2015, atunci
când, un drag prieten,
Președintele Asociației
Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare, m-a rugat să îi stau
alături într-un proiect de
negociere, unic în România.
Negocierea a avut loc pe
parcursul a câteva luni, cu cele
mai importante șapte bănci
comerciale din România care au
creditat în Franci Elvețieni, în
încercarea de a obține o
conversie rezonabilă a
creditelor. 
Mărturisesc că până la acea dată
nu am reprezentat interesele
persoanelor fizice, fiind
corporatistă până la sânge, însă,
văzând lupta inegală între
consumatori și industrie, am luat
decizia că și acesti oameni
trebuie să beneficieze de servicii
de aceeași calitate juridică. Nu
știam în ce ma bag. A urmat apoi

prezența și implicarea activă la
dezbaterile parlamentare pe
marginea legii conversiei și a legii
dării în plată, ocazie cu care am
constatat că toată această
situație ar fi putut fi evitată dacă
legislația ar fi fost suficient de
protectivă la acea dată, ar fi
existat o educație financiară
minimă a populației și ar fi
existat asociații de profil suficient
de puternice pentru a proteja
interesele consumatorilor de
credite în valută. 
Prin prisma acestei experiențe,
vă pot răspunde că în România,
este absolut necesară susținerea
asociațiilor de profil, cu
experiență care să poată
desfășura programe de educație
financiară. În continuare,
persoanele fizice accesează
produse de creditare fără a
înțelege neapărat mecanismul.
Singurul avantaj la această dată
ar fi acela că legislația nu mai
permite existența în contracte a

unor clauze precum cele
existente la nivelul anului 2008,
însă acest lucru nu elimină
necesitatea unei educații
financiare corespunzătoare. 
O altă inițiativă ar putea fi aceea
ca instituțiile de credit sau
instituțiile financiare nebancare
să coopereze cu asociațiile care
protejează drepturile
consumatorilor. Spre exemplu,
în ultimii doi ani am revizuit
documentația contractuală
pentru trei mari jucători de pe
piață din perspectiva legislației
pentru protecția consumatorilor,
iar proiectele au fost de un real
succes. Observațiile noastre au
fost acceptate și implementate,
relația dintre client și instituția
financiară fiind astfel
îmbunătățită. Din păcate,
majoritatea jucătorilor din piață
nu au același curaj și nici aceeși
dorință de a se alinia noilor
cerințe.

ce așteptări aveți de la centrul
de soluționare alternativă a li-
tigiilor din domeniul bancar
(csalb)?

Așteptarea mea de la CSALB este
să înlesnească în mod real,
comunicarea dintre Client și
creditor și să reușească să îi
determine pe cei din urmă să
vină cu soluții individuale la
masa negocierilor. Din păcate,
mă tem că în lipsa unei implicări
reale și active a industriei
bancare în activitatea CSALB,
aceasta din urmă nu poate să
livreze rezultatul dorit. Spre
exemplu, am încercat anul trecut
o negociere prin CSALB și pot
spune că am avut tot concursul
din partea acestora, însă,
instituția creditoare nu a trimis,
la nicio întâlnire vreun
reprezentant, practic,

Sunt structurată
ca specialist, dar a
fost necesar să
devin și
antreprenor și
manager, ceea ce
pentru un avocat
nu este neapărat
ceva natural.
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schimbându-se formulare ca și
cum ne-am fi adresat unei
sucursale. Atât timp cât și în fața
CSALB, instituțiile de credit nu
arată adaptabilitate, flexibilitate
și o comunicare reală și deschisă,
demersul va avea un efect nul.

Există o serie de principii etice
profesionale ce trebuie respec-
tate de către companiile de co-
lectare în relația cu debitorii
persoane fizice și juridice. câți le
aplică?

Din păcate, aici situația este
extrem de complicată. În
continuare se comit abuzuri iar
populația necunoscându-și
drepturile, este în continuare
victima acestora. 

cum apreciaţi calitatea actului
de justiţie (tribunale, judecăto-
rii, curţi de apel, înalta curte de
casaţie şi justiţie), la finalul anu-
lui 2019?  

Din păcate, litigiile  pe care le
administrăm noi vizează
domenii ale dreptului extrem de
spinoase. În cazul societăților
comerciale pe care le
reprezentăm activăm îndeosebi
la secțiile de contencios
administrativ fiscal și insolvență
iar în cazul persoanelor fizice la
secțiile de litigii cu profesioniștii.
În toate cazurile, volumul mare
de activitate al acestor secții
afectează în mod cert calitatea
actului de justiție. Sunt fie litigii
de mare valoare, fie litigii de o
complexitate deosebită, iar
pentru soluționarea
corespunzătoare a acestora ar
trebui alocate mai multe
resurse. De asemenea, consider
că este imperios necesară o
instruire temeinică și
nepărtinitoare a magistraților în
segmente precum drept vamal
sau financiar bancar și însușirea
de către aceștia a unor noțiuni
economice fără de care, ar fi
imposibilă o justă soluționare a
cauzelor.

ce obiective aveți pentru anul
2020? ce arii de expertiză
intenționați să dezvoltați în pe-
rioada următoare?

Dezideratul nostru pentru anul
2020 și perioada următoare
este să ne extindem activitatea
in sfera de consultanță și litigii
comerciale, sens în care vom
dezvolta următoarele arii de
expertiză: contenciosul
administrativ și fiscal, dreptul
muncii și procedura de
insolvență, alături de
consolidarea expertizei noastre
din sfera civil-comercială a
activității curente a
societăților. Ne propunem să
oferim clienților noștri soluții
juridice în concordanță cu
activitatea specifică derulată
de aceștia și cu modelul de
business pe care îl
promovează, fără a ne limita
strict la identificarea și
intepretarea generală a normei
de drept. Ne dorim să imbinăm
elementul juridic cu cel
comercial, astfel încât să
oferim un real suport și un
avantaj celor pe care îi
consiliem.
Totodata, nu vom neglija
persoanele fizice și urmează să
ne continuăm activitatea de
apărare a intereselor
consumatorilor, urmând să ne
focusăm atenția si asupra unor
alte sectoare de activitate,
precum domeniul asigurărilor
și al serviciilor de
telecomunicații – domenii în
care diferența de poziție
economică între părțile
contractuale și prezența
cauzelor abuzive este la fel de
pregnantă ca și în cazul
serviciilor financiar-bancare. 

mircEa fica 

Consider că este
imperios necesară
o instruire
temeinică și
nepărtinitoare a
magistraților în
segmente precum
drept vamal sau
financiar bancar și
însușirea de către
aceștia a unor
noțiuni economice
fără de care, ar fi
imposibilă o justă
soluționare a
cauzelor. 
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cum a evoluat cabinetul
dumneavostră în primele
10 luni din acest an și ce
așteptări aveți pentru ur-
mătoarea perioadă?

Pot să spun că până acum
am avut un an fantastic.
Volumul de muncă al
cabinetului este în continuă
creștere, iar asta se poate
vedea atât prin numărul de
clienți noi, cât și prin
încheierea și stabilirea unor
colaborări pentru asistență
juridică permanentă. Mai
mult decât atât, în ultimul
an, datorită acestei creșteri
preconizate, cabinetul s-a
extins și din punct de
vedere al personalului, fiind
cooptați un avocat definitiv
și un avocat stagiar.

care sunt departamentele
care generează cele mai
mari venituri? 

Deși cabinetul are clienți
permanenți cărora le acor -
dăm asistență juridică,
oferindu-le consultanță
legală 24/7, pot să susțin că
am avut un număr semnifi -
cativ de clienți care au apelat
la serviciile noastre cu pro -
bleme punctuale, iar cea mai
mare parte a venitului a fost
generată de aceste contracte.

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

În continuare mizez pe
consultanță și litigii în
materia dreptului comercial,
fiscal, asigurărilor și
intenționez să consolidez
dreptul urbanismului,
întrucât cerințele clienților
în această ramură de drept
au fost frecvente în ultima
perioadă, pe fondul
dezvoltării exponențiale a
pieței imobiliare la nivel
național. Pentru acest ultim
domeniu, pregătim clienților
un pachet de servicii
integrat, care va conține
asistență juridică și
reprezentarea în fața
tuturor autorităților și
persoanelor fizice sau
juridice, de la momentul
achiziționării terenurilor și
până la evidențierea noilor
construcții în cartea
funciară.

cum percepeți strategiile
de investiții ale clienților
dumneavoastră?

Observând investițiile
clienților mei, pot preciza că
acestea sunt condiționate
de o serie de factori:

domeniul în care activează
și implicit veniturile
obținute, experiența
dobândită în perioade de
creștere economică sau
instabilitate financiară,
precum și de tipologia
strategiilor de investiții ce
caracterizează fiecare
categorie de investitor. 
Clienții care urmăresc în
permanență trendul pieței și
au alocat capital pentru
investiții aleatorii, adoptă
strategia „timing the
market” (cumpără ieftin,
vinde scump). Această
strategie este cea mai
adoptată însă, din păcate, în
lipsa unei consilieri legale și
financiare adecvate, poate
aduce și insuccese. 
Alți clienți, care doresc să
efectueze investiții
individuale, constante,
apelează la fondurile de
investiții listate la bursă,
fiind cunoscut că această
strategie pasivă are cea mai
mare rată de succes în
rândul investitorilor
individuali.    
Investitorii pentru cashflow
sunt însă cei mai numeroși
în rândul clienților
cabinetului, întrucât
adoptarea unei strategii de
investiții care să genereze
un cashflow cât mai
consistent și o amortizare a
investiției cât mai rapidă,

este de departe cea mai
atrăgătoare și comodă pe
plan psihologic. 
În calitate de consultant
legal, observ că strategia de
investiții adoptată este în
strânsă corelație cu
tipologia, capitalul și profilul
psihologic al fiecărui
investitor.

care sunt avantajele celor
care apelează la serviciile
cabinetului dumneavoas-
tră? 

Consider că dreptul nu este
un domeniu abstract și rece,
chiar dacă, privit din
exterior, profanul ar fi
tentat să declare convins
contrariul. Tocmai de aceea,
în relația mea cu clienții
latura umană are caracter
primordial, conștientizând
că dezvoltarea acesteia în
raporturile interpersonale
cu clientul ne va ajuta pe
ambii parteneri să ajungem
împreună la finalitatea
dorită. Pentru aprofundarea
abilităților de comunicare cu
clienții și pentru cercetare
fiecărei situații particulare,
mențin un contact direct și
personal cu aceștia. 
Specificitatea serviciilor
cabinetului este conferită de
creativitatea și
oportunitatea în alegerea

Intenționez să consolidez
dreptul urbanismului
Interviu cu ANCUțA BIANCA GREU, Avocat titular, Cabinet Avocat Greu Ancuța Bianca
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strategiilor, fiind cunoscut că în
această profesie nu sunt
suficiente abilitățile de
cercetare, perseverența, logică și
analitica în gândire, în lipsa unui
element aparte care să
definească profesionistul.     

cu ce experți (notari, practieni
în insolvență, executor judecă -
torești, traducători, evaluatori
autorizați, consultanți fiscali
etc.) colaborați constant?

Cabinetul are colaborări
punctuale cu notari și executori
judecătorești din Târgu-Mureș,
pe care îi recomandăm cu
încredere clienților noștri. De
asemenea, avem colaborări
eficiente cu executori
judecătorești din București,
Constanța, Cluj-Napoca și
Brașov. 
În vederea formulării
contestațiilor, memoriilor și
cererilor de chemare în
judecată, colaborăm cu
profesioniști care activează în
domeniul fiscal, contabil, experți
tehnici și consultanți, aceștia
elaborând expertize de
specialitate și note de
fundamentare ce constituie un
fundament tehnic pentru
lucrările juridice. În domeniul
urbanistic  avem colaborări cu
arhitecți, proiectanți și personal
tehnic de specialitate din Târgu-
Mureș, Brașov, Timișoara și
București, interdependența
elementelor și noțiunilor
tehnice din domeniul
urbanismului și a contenciosului
administrativ-urbanistic fiind de
necontestat. Am convingerea că
toate aceste colaborări sunt în
beneficiul clientului, căruia îi
oferim astfel profesionalism,
pluridiscipli naritate și
operativitate în rezolvarea

problemelor de consultanță sau
litigioase.  

cum vă motivați și stimulați
echipa de avocați? 

Prin asigurarea unui mediu de
muncă profesional, armonios și
modern, prin respectarea
programului și a orelor de
muncă și prin fidelizarea acestei
echipe.

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

Nu vizez un anumit număr de
avocați, dar concomitent cu
creșterea continuă a volumului
de muncă, vom coopta noi
colegi avocați în această echipă,
întrucât  principala mea
prioritate este reprezentată de
oferirea unor servicii complete,
complexe și operative clienților
noștri.  

pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în considerare
recrutarea de noi colaboratori?

Punctualitate, integritate
profesională, operativitate în
îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, rezultate academice și
profesionale desăvârșite.

piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale dato-
rate reglementărilor tot mai
complexe, riscului crescut în arii
multiple, evoluției economiei di-
gitale și  presiunii continue pri-
vind reducerea costurilor. cum
vedeți evoluția pieței avocaturii
în românia, în acest context?

Consider că în acest context este
necesară specializarea și supra -
spe cializarea avocaților pe două
direcții: avocații de consultanță
și avocații pledanți. Pentru
protejarea intereselor clienților
văd oportun ca serviciile de
consultanță juridică să primeze,
evitându-se astfel situațiile gene -
ratoare de litigii și costurile extrem
de ridicate ale unui litigiu. 

ce-i sfătuiți pe tinerii care do-
resc să se îndrepte către avoca-
tură? ce greșeli ar trebui să
evite?

Sfatul meu este să își urmeze
visul cu convingerea fermă că
avocatura este singura profesie
juridică ce nu îți impune limite
pentru a accede spre noi etape
ale devenirii tale profesionale și
umane, totul fiind condiționat
de perseverență. Să nu încerce
să sară treptele acestei deveniri
profesionale. 

cristian pavEl 

Cabinetul 
are colaborări
punctuale cu
notari și executori
judecătorești din
Târgu-Mureș, 
pe care îi
recomandăm 
cu încredere
clienților noștri.
De asemenea,
avem colaborări
eficiente 
cu executori
judecătorești 
din București,
Constanța, Cluj-
Napoca și Brașov. 
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Publicarea unilaterală a
informațiilor privind
prețurile în media și
răspunsurile inteligente la
anunțurile unui concurent cu
privire la prețuri pot încălca
art. 5 din Legea Concurenței
nr. 21/1996 și art. 101 TFEU,
putând fi calificate, în
anumite condiții, drept
practici concertate.
Societățile ar trebui să
evalueze intenția, obiectivul
ce stă la baza anunțului și
efectul anunțurilor privind
prețul și nu ar trebui să
presupună că aceste
anunțuri nu ridică probleme
din perspectivă
concurențială din cauză că
sunt efectuate unilateral în
media. 
Dezvoltările recente de la
nivelul practicii naționale și
europene vin să atragă
atenția asupra riscurilor
generate de schimburile de
informații sensibile între
societăți concurente. Până
în prezent, cel puțin la
nivelul Consiliului
Concurentei, subiectul
fierbinte a fost constituit de
schimbul de informații
“privat” între societăți
concurente ca instrument
de realizare a altor fapte
anticoncurențiale (cartel de

fixare prețuri) și nu ca faptă
de sine stătătoare.
Nu înseamnă însă că un
schimb de informații
strategice nu ar putea să
intre sub lupa Consiliului
Concurenței ca faptă de sine
stătătoare sau că un anunț
de prețuri lansat în media
nu ar putea, în anumite
condiții, să fie calificat drept
practică concertată.
Legislația europeană vine și
oferă un cadru general de
analiză a anunțurilor publice
făcute de diversele societăți.
În Orientările Comisiei1 se
menționează expres că: “..
când o societate face un
anunț unilateral care este cu
adevărat public, de exemplu
printr-un ziar, în general,
aceasta nu reprezintă o
practică concertată ... Cu
toate acestea, în funcție de
factorii care stau la baza
cazului respectiv,
posibilitatea constatării unei
practici concertate nu poate
fi exclusă, de exemplu, într-o
situație în care un astfel de
anunț a fost urmat de
anunțuri publice făcute de
alți concurenți, în special
pentru că răspunsurile
strategice ale concurenților
la anunțurile publice făcute
de ceilalți concurenți (care,
de exemplu, pot implica
modificări ale propriilor

Anunțurile de prețuri 
și legislația concurențială
Articol de MIhAELA ION, Avocat Partener, Popovici Nițu stoica & Asociații
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anunțuri anterioare în funcție de
anunțurile făcute de concurenți)
se pot dovedi a fi o strategie
pentru ajungerea la o înțelegere
comună cu privire la condițiile
coordonării”.
Din cele de mai sus, rezultă că
spre deosebire de SUA, la nivelul
Uniunii Europene, nu este
incriminată ca faptă distinctă
invitația unilaterală la coluziune.
Cu toate acestea declarația
publică poate limita
independența în stabilirea
politicii comerciale a
concurenților. 
Autoritățile de concurență deși
pot fi suspicioase cu privire la
anumite informații publice
diseminate public trebuie însă să
demonstreze existența unei
strategii pentru a ajunge la o
înțelegere comună, ceea ce
poate fi mai ușor de realizat
atunci când există o serie de
declarații publice cu date
sensibile lipsite de justificare
obiectivă legitimă. Prin urmare,
în cazul unor ieșiri publice cu
informații strategice, autoritățile
de concurență au o sarcină
probatorie mai oneroasă. 
Legat de practică, Comisia
Europeană a ilustrat în cazul
Container Shipping2, problemele
care pot fi generate de practica
anunțurilor de prețuri. În acest
caz, companiile de transport
maritim de linie anunțau în mod
regulat intențiile viitoare de
creștere a prețurilor pe website-
ul lor, în presă sau folosind alte
canale publice cu 3-5 săptămâni
înainte de implementarea
acestora. 
Comisia Europeană a considerat
că metodologia anunțurilor de
prețuri ridică riscuri de
coordonare prin preț. Astfel,
Comisia și-a manifestat
următoarele îngrijorări
concurențiale  (i) “GRI” (General

Rate Increase) nu furnizează
clienților informații complete cu
privire la prețuri ci permit
concurenților să cunoască
intențiile cu privire la prețuri și
să facă posibilă o coordonare,
(ii) prețurile semnalizează
comportamentul intenționat pe
piață și reduce nivelul
incertitudinii scăzând interesul
de a concura, (iii) clienții nu se
pot baza pe prețurile
comunicate, societățile putând
să modifice GRI anunțate inițial
și în final (iv) această practică
conduce la prețuri mai mari și
poate afecta concurența și
clienții.
Ca răspuns, pentru a evita
sancționarea, companiile au
propus o serie de angajamente.
Astfel, societățile s-au angajat să
comunice informații care să
includă elemente relevante ale
prețurilor (e.g., nivel de bază,
taxe de manipulare etc.). În plus,
pentru a nu permite adaptarea
ulterioară la comportamentul
concurenților, prețurile anunțate
vor fi obligatorii ca prețuri
maxime pentru perioada de
validitate anunțată. Suplimentar,
tot în ideea de a nu permite
folosirea anunțului de prețuri ca
un mijloc de testare a reacțiilor
concurenților, prețurile anunțate
vor intra în vigoare nu mai târziu
de 31 de zile de la data
anunțurilor.
Alte cazuri relevante vin din
Marea Britanie, unde autoritatea
de concurență (CMA) a abordat
în mai multe reprize
problematica anunțurilor. De
exemplu, în industria cimentului,
producătorii obișnuiau să trimită
clienților lor scrisori (de regulă o
dată per an) cu privire la
creșterile de preț, acestea
putând servi ca un punct țintă
pentru coordonare sau putând fi
folosite pentru a semnaliza

rezultatul așteptat din
coordonare. Aceste prețuri erau
“aspiraționale”, nu reflectau
nivelul actual de creștere și
mulți producători erau totodată
și clienți ai altor producători
concurenți3. CMA a stabilit
limitele comunicării prețurilor
către clienți reținând că toate
scrisorile trebuie să fie
particularizate, specifice și
relevante pentru clientul
destinatar (e.g, ultimul preț
plătit, noul preț per unitate
propus, data efectivă a oricărei
modificări cu privire la prețuri,
detalii cu privire la orice alte
modificări ce afectează suma
totală plătită).

CONCLUzIE: ÎN CE CONDIțII 
POT COMPANIILE să ANUNțE
INTENțIILE LOR VIITOARE 
CU PRIVIRE LA POLITICA 
DE PREțURI?

Înainte de a recurge la practica
anunțurilor de prețuri, orice
companie trebuie să realizeze
intern o analiză a necesității
acesteia de tip pro and cons. În
continuare, același test trebuie
aplicat și în cazul asociațiilor în
măsura în care acestea în
comunicările publice fac referiri
la prețuri de la nivelul industriei
pe care o reprezintă. 4 Ce
implică această analiză: 
De ce anunț? Care este
targetul? Societățile trebuie să
analizeze înainte de orice care
este motivația internă ce stă la
baza unui anunț. De ce fac
asta/ce urmăresc? Dacă
urmăresc exclusiv informarea
concurenților, acțiunea poate
deveni riscantă și trebuie
analizat dacă nu cumva acțiunea
poate fi calificată drept o
invitație la coluziune. Dacă
urmăresc informarea

Nu trebuie făcute
referiri la
concurenți 
în conținutul
anunțului. Mai
mult, în acord cu
faptul că prețurile
anunțate trebuie
să fie finale, 
nu trebuie
condiționată
intrarea în vigoare
a noilor prețuri de
comportamentul
viitor al
concurenților. 

Înainte de a
recurge la practica
anunțurilor de
prețuri, orice
companie trebuie
să realizeze intern
o analiză a
necesității
acesteia de tip pro
and cons.
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1 Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din TFUE in cazul acordurilor de cooperare orizontală, OJ C 11, 14.1.2011, 
2 Comisia Europeană, cauza AT.39850 Container Shipping, 07.07.2016
3 https://www.gov.uk/government/news/cma-publishes-final-cement-price-announcement-order 
4 E.g., autoritatea de concurenta din Portugalia recomandă asociațiilor să evite să facă declarații publice despre prețurile bunurilor și serviciilor, sau despre alte condiții de

comercializare .http://www.concorrencia.pt/vEN/News_Events/Comunicados/Pages/PressRelease_201909.aspx?lst=1&Cat=2019 

investitorilor atunci și conținutul
anunțului trebuie adaptat nevoii
acestora. În măsura în care se
urmărește informarea clienților
analiza internă trebuie să
stabilească dacă anunțul este
necesar (dacă/cum va beneficia
clientul meu de informația
transmisă) și dacă realmente
oferă o informație necesară
acestora. 
În aceeași linie, nu trebuie
făcute referiri la concurenți în
conținutul anunțului. Mai mult,
în acord cu faptul că prețurile
anunțate trebuie să fie finale, nu
trebuie condiționată intrarea în
vigoare a noilor prețuri de
comportamentul viitor al
concurenților. 
Ce anunț? Dacă în urma analizei
a rezultat că informarea este
una necesară și nu este adresată
concurenților atunci este
recomandat să fie anunțate doar

prețuri finale. În acest mod,
anunțul nu va mai funcționa ca o
modalitate de a testa reacțiile
concurenților, ci reprezintă
comunicarea unei decizii finale și
independente. În cazul în care
piața reacționează, aceasta nu
trebuie să determine o ajustare
ulterioară a prețurilor anunțate
în funcție de aceste reacții. 
Esențial: trebuie evitate
anunțurile care elimină total
incertitudinea strategică. Mai
mult declarațiile publice care pot
fi asimilate unei invitații la
încetarea unui război al
prețurilor pot intra de asemenea
sub lupa autorităților de
concurență.
Când? Doar atunci când o
decizie finală internă este
adoptată și cât mai aproape de
data implementării prețurilor
anunțate. Durata dintre data
anunțului de prețuri și data

implementării ar trebui să aibă o
durată suficientă astfel încât să
permită clienților să se adapteze
schimbărilor anunțate. O durată
prea mare ar putea ridica semne
de întrebare.
O atenție sporită trebuie
acordată și frecvenței recurgerii
la practica anunțurilor de prețuri
și datele la care și concurenții
fac asemenea anunțuri de
prețuri. Industriile în care
concurenții anunță constant
creșterile de prețuri (prețuri
leader vs. followers) pot fi
subiect al investigaților
autorităților de concurență mai
ales atunci când aceste anunțuri
par că nu au legătură cu
dinamica și structura pieței. 
Esențial: discuțiile cu societăți
concurente despre anunțurile de
prețuri sau implementarea
acestora  înainte de lansarea lor,
sunt interzise.

Discuțiile cu
societăți
concurente despre
anunțurile de
prețuri sau
implementarea
acestora  înainte
de lansarea lor,
sunt interzise.


LA

Dy
 LA

W
yE

R



19www.lEgalmagazin.ro EdiŢiE spEcialĂ noiEmbriE 2019


LA

Dy
 LA

W
yE

R

cum apreciați activitatea
instanțelor judecătorești, a
băncilor și a anaf-ului în
procedura insolvenței?

Orice dosar este important și
diferit în același timp .Ca
administrator judiciar trebuie
să asiguri de fapt o interfață
transparentă a participanților
la procedură, cu judecătorul
sindic, motiv pentru care
obiectivitatea și
independența sunt esențiale.
De aceea eu cred în rolul
activ al judecătorului sindic,
care să contribuie la o decizie
corectă între oportunitate și
legalitate, nelăsând eventual
un talent profesional al
reprezentanților creditorilor
sau debitorului să
manipuleze procedura. Și în
acest sens nu am avut
dezamăgiri, instanțele de
insolvență sezizând și
dispunând clarificări ce
denotă competență și
implicare, dar și apreciere a
activității  complexe a
practicianului în insolvență în
afara instanței, adică acolo
unde se desfățoară cea mai
mare parte a activității
acestuia.Cu privire la bănci și
ANAF, aceștia sunt de fapt
principalii creditorii și este
cunoscută inflexibilitatea
acestora de a adopta măsuri
de sprijinire a debitorului

contribuabil, cu atât mai mai
mult a celor aflat în
insolvență. De aceea cred eu,
una din cauzele pentru care
cazurile de insolvență sunt
orientate mai mult spre
faliment decât reorganizare
este cadrul legal actual și
implementarea acestuia,
inadecvat pentru o rezolvare
eficientă a supraîndatorării
care de fapt generează
efecte în lanț.

una dintre principalele pro-
bleme în procedurile de
insolvență este legată de
valorificarea bunurilor
scoase la vânzare, de multe
ori procesul de vânzare-
cumpărare fiind blocat. ce
soluții ați identificat pentru
deblocarea acestui proces?

Valorificarea bunurilor era
asociată inițial cu perioada
falimentului pentru că în faza
de observație nu există
norme privind înstrăinarea
bunurilor debitoarei. Lipsa de
lichidități dar și prelungirea
etapei de observație–aceea
perioadă în care se decide
redresarea sau falimentul –
au condus atât la limitarea
perioadei de observație dar
au și permis în cazuri
întemeiate vânzarea
bunurilor cu acordul
creditorilor, fie a celor care

nu sunt necesare redresării
fie a celor care își pierd din
valoare. Astfel unele
probleme au fost rezolvate,
dar au rămas cele legate în
special de interesele
creditorilor a căror
soluționare poate fi
considerată în special prin
prisma oportunității.
O problemă complexă
rămasă de rezolvat este
legată de influența
proceselor penale, unde
măsurile preventive sau
sechestrele asiguratorii
interzic, practic, scoaterea
din circuitul economic a
activelor, cu consecințe în
derularea procedurii. Soluțiile
identificate au vizat strict
obținerea aprobărilor din
partea procurorului de caz
pentru bunuri care-și pierd

din valoare sau au nevoie de
cheltuieli de conservare.

ce sectoare economice
sunt mai vulnerabile în pe-
rioada următoare la feno-
menul insolvenței?

Cu regret trebuie să spun că
majoritatea firmelor
românești sunt firme mici și
mjlocii conform criteriilor de
încadrare, iar subcapita -
lizarea e o caracteristică
propagată încă din anii 90. 
Citeam de curând că
statisticile arată că numai
12.000 dintre firmele
românești sunt bancabile.
Mă îngrijorează o astfel de
cifră care spune că
majoritatea societăților
românesti au ca singură
alternativă de finanțare
creditul furnizor, sprijinindu-
se una pe alta. Iată de ce, așa
cum am mai spus-o, cred ca
vor mai urma nu numai
insolvențe, dar și falimente
ale firmelor mari. Despre
sectoarele cele mai afectate
ce aș putea spune? Probabil
cel mai corect ar fi să spun că
toate, dar aș putea spune că
mai repede vor fi afectate
sectoarele stagnante:
construcțiile, transportul,
industria.

mircEa fica 

Cred în rolul activ 
al judecătorului sindic
Interviu cu IRINA MANOLE, Practician Coordonator, Cabinet Individual de Insolvență Manole Irina Mirela
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cum au evoluat numărul și
complexitatea dosarelor
de dreptul muncii, în ulti-
mii ani?

Evoluția mediului de afaceri
a determinat schimbări
importante în dinamica
relațiilor de muncă în ultimii

zece ani, astfel încât
provocările juridice
determinate de tensiunile
inerente dintre salariați și
angajatori au devenit din ce
în ce mai complexe. 
Accesul salariaților la
informație a condus la
creșterea gradului de
cunoaștere a drepturilor

acestora și, implicit, la
apetitul pentru soluționarea
nemulțumirilor sau
conflictelor de muncă prin
apelarea la serviciile
avocaților specializați. 
În acest context, cazuistica
specifică relațiilor de muncă
este, în prezent, tot mai
variată, judecătorii având de

soluționat nu doar clasicele
concedieri abuzive – cu
toate că și acestea sunt tot
mai provocatoare – ci și tot
mai numeroase cereri de
compensare a orelor
suplimentare, despăgubiri
pentru fapte de discriminare
și hărțuire, recuperare de
prejudicii ca urmare a

Generațiile Millenials și z 
resetează așteptările salariaților
Interviul cu ANCA VăTășOIU, Partener Fondator, Anca Vătășoiu | your Agile Employment Lawyer
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angajării răspunderii
patrimoniale (a angajatului sau a
angajatorului), aplicarea sau,
dimpotrivă, anularea clauzelor
de neconcurență etc.

cum este legislația din româ-
nia în domeniul muncii în ra-
port cu piața muncii și nevoile
angajatorilor?

A patra revoluție industrială face
ca relațiile de muncă să devină
din ce în ce mai volatile.
Flexibilitatea este conceptul de
bază, iar așteptările ambelor
părți ale raportului de muncă se
circumscriu acestuia.
Angajatorii își reconfigurează
fluxurile de operațiuni ca urmare
a digitalizării inevitabile și impun
noi seturi de abilități pe care
viitorii salariați ar trebui să le
dețină pentru a se încadra în
noile scenarii de business. La
rândul lor, generațiile Millenials
și Z resetează așteptările
salariaților, având ca puncte
principale de interes echilibrul
dintre viața profesională și cea
personală, precum și
identificarea cu anumite valori la
locul de muncă.
Legislația muncii a făcut, în
ultimii ani, o serie de pași către
asigurarea unui nivel minim de
flexibilitate în relațiile de muncă,
fără a asigura, totuși, o punere
în acord a cadrului legislativ cu
nevoile reale din piața muncii.
Mecanismele de reglementare
rămân, în continuare, rigide și
descurajează, în principiu,
utilizarea unor mecanisme
contractuale suficient de
maleabile pentru a se plia pe
noile coordonate ale digitalizării.
În orice caz, o schimbare
fundamentală de filosofie a
raporturilor de muncă se va
impune, fără îndoială, odată cu

introducerea, la scară largă, a
instrumentelor care utilizează
inteligența artificială.

cum apreciați pregătirea și ac-
tivitatea judecătorilor care
soluționează dosare de drep-
tul muncii?  

Mă bucur să constat
preocuparea judecătorilor
pentru înțelegerea mediului de
business și a mecanismelor
specifice organizațiilor moderne.
Dosarele de dreptul muncii sunt
din ce în ce mai complexe și
necesită nu numai o foarte bună
cunoaștere a normelor speciale
care guvernează raporturile de
muncă, dar și o înțelegere
aprofundată a modului în care
funcționează în viața de zi cu zi
relațiile dintre salariați și
angajatori.
Judecătorii au o misiune dificilă,
mai ales pentru că, de cele mai
multe ori, cazurile pe care
trebuie să le soluționeze au o
serie de particularități date de
industria în care activează
angajatorul și structura fluxului
de operațiuni si organizațională
tipică acestuia. 
De multe ori, spețele de dreptul
muncii vin cu provocări de finețe
care impun judecătorului nu
doar rigoare în aplicarea legii,
dar și o doză importantă de
creativitate pentru a oferi soluții
de interpretare judicioasă a
normelor atunci când acestea nu
acoperă, ca atare, situația
juridică dedusă judecății.
În opinia mea, soluția
tribunalelor specializate în
materia dreptului muncii,
însoțită de o pregătire de
specialitate continuă a
magistraților, se dovedește a fi
una extrem de utilă pentru că
generează, în timp, decizii de

speță din ce în ce mai
sofisticate.

cum percepeți organizarea și
influența confederațiilor pa-
tronale și a sindicatelor? 

Activitatea confederațiilor
patronale a rămas relativ
constantă în ultimii ani, în sensul
unei coordonări limitate a
acțiunilor specifice unor astfel de
structuri, derulate sub cupola
rigorilor Legii dialogului social. Pe
de altă parte, influența
sindicatelor a fost, la rândul său,
diluată prin schimbările
intervenite în privința condițiilor
de reprezentativitate a
structurilor sindicale în procesele
de negociere colectivă.
Cu toate acestea, prezența
marilor angajatori se face simțită
la nivel național printr-o serie de
inițiative de colaborare ce
funcționează în cadrul mediilor
de afaceri (de regulă, camere de
comerț sau asociații ale
investitorilor străini). Cu titlu de
exemplu, grupurile de lucru de
tipul celor organizate în cadrul
AmCham sau Coaliția pentru
Dezvoltarea României își reunesc
eforturile pentru a colecta
feedback din mediul de business
cu privire la provocările relative
la piața muncii și pentru a
dezvolta propuneri de soluții
practice și proiecte de modificare
a legislației  muncii în speranța
îmbunătățirii cadrului legislativ
relevant.
O serie de astfel de inițiative
legislative au fost transmise către
instituțiile statului și au contribuit
la ajustarea, în puncte cheie, a
Codului muncii și a legislației
secundare, cu efecte
semnificative în piața muncii.

cristian pavEl 

A patra revoluție
industrială face ca
relațiile de muncă
să devină din ce în
ce mai volatile.
Flexibilitatea este
conceptul de bază,
iar așteptările
ambelor părți ale
raportului de
muncă se
circumscriu
acestuia.

În opinia mea,
soluția
tribunalelor
specializate în
materia dreptului
muncii, însoțită 
de o pregătire 
de specialitate
continuă a
magistraților, 
se dovedește a fi
una extrem de
utilă pentru că
generează, în
timp, decizii de
speță din ce în ce
mai sofisticate.
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v-ați specializat în real 
Estate / drept imobiliar.
care au fost principalele
provocări întâlnite în
această arie de practică, în
ultima perioadă?

Specializarea în Real Estate
a venit ca o extensie
naturală a cerințelor
clienților și ca efect al
dinamicii din piața de
avocatură. Deși considerat
un domeniu de sine
stătător, din punctul meu
de vedere Real Estate-ul
reprezintă o componentă
intrinsecă a dreptului
afacerilor, motiv pentru
care orice avocat de
business trebuie să aibă
pregătire și în materie de
drept imobiliar.
Legislația în domeniu este
destul de compactă și am
observat că în ultima
perioadă în acest domeniu
nu am mai avut în
portofoliu provocări care să
necesite inovații deosebite
pe parte de legal. Însă,
extinderea consultanței în
această arie și către clienți
persoane fizice, care
negociază și doresc să
încheie tranzacții
private/personale, în scop
rezidențial, a dus la un set
de provocări specifice.
Experiența cu acestea este

diferită de experiența
colaborării cu un
profesionist, atât în ceea ce
privește modul de
relaționare și de
comunicare, cu privire la
timpul necesar explicării
rezultatelor cuprinse în
raportul de due diligence,
dar și în ceea ce privește
modul în care aceștia
abordează riscurile
identificate (de multe ori
extrem de relaxat), al
eventualelor probleme de
rezolvat ulterior
tranzacționării, etc. Iar în
cazul în care și vânzătorii
sunt persoane fizice,
provocările sunt duble:
procedurile de due
diligence sunt mult mai
greoaie, comunicarea și
cooperarea mult mai lentă
și mai dificilă, timpul
petrecut cu explicarea
necesității anumitor
operațiuni de verificare sau
a identificării documentelor
care trebuie supuse
verificării mult mai extins. 

în ultimii ani a fost o
efervescență pe toate seg-
mentele  – rezidențial, bi-
rouri, industrial, logistic,
retail, hoteluri, etc. putem
spune că piața imobiliară
din țara noastră este una
matură? 

Depinde cum abordăm
noțiunea de „maturitate a
pieței imobiliare”. Există mai
multe perspective de
analiză: a produsului, a celor
care achiziționează
produsul, a celor care
produc/oferă produsul.
Începând cu 2017 s-au
înregistrat într-adevăr
elemente de noutate pe
diferite segmente,
construindu-se foarte multe
proiecte noi – și rezidențiale
și de birouri și logistice –
care au extins oferta din
piață și care, prin competiție
crescută, au creeat
presiune pe prețurile de
tranzacționare. Da, din
punctul de vedere  al
produsului, piața imobiliară
a mai făcut un pas spre
maturizare: oferta este mai
bogată, mai diversificată,
calitatea proiectelor
imobiliare/construcțiilor a
crescut, prețurile au devenit
competitive. 
Jucătorii din piața imobiliară
sunt un alt element cel
puțin la fel de important ca
produsul.
Comportamentul
participanților la tranzacțiile
imobiliare, indiferent de
natura lor, se află și el – în
parte - pe un trend
ascendent din punct de
vedere al maturizării.
Dacă analizăm recipienții

ofertelor imobiliare, vom
constata faptul că în ultima
perioadă a avut loc o
responzabilizare a acestora,
iar cererea de consultanță
imobiliară a crescut și în
zona cumpărătorilor sau a
celor care închiriază imobile.
Dacă în anii anteriori
societățile comerciale  care
nu aveau departament de
legal intern, nu solicitau
aproape niciodată asistență
la închiriere și foarte rar la
achiziții, actualmente am
observat o creștere a cererii
de asistență, chiar dacă e
vorba de închirieri sau
tranzacții de valori mai mici.
În micile afaceri
antreprenoriale, unde
presiunea pe costuri este
foarte mare, nici nu cred că
își punea cineva problema
să apeleze la consultanță
juridică pentru închirierea
unui imobil, chiar dacă a
stabili de exemplu un sediu
de firmă într-o anumită
locație - care nu e clădire de
birouri - presupune
verificarea îndeplinirii
anumitor condiții legale. A
fost dintotdeauna o situație
diferită în societățile mari,
care au sau nu un
departament legal intern,
dar care, cel puțin în cazul
unor anumite tranzacții, au
solicitat asistență
specializată. 

Real Estate-ul va rămâne un domeniu
vedetă pentru Bădescu și Asociații
Interviu cu MIhAELA BăDEsCU, Managing Partner, Bădescu și Asociații
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În anii anteriori nici persoanele
fizice nu solicitau asistență,
indiferent de valoarea
tranzacției, apreciindu-se că
verificarea de către notarul
instrumentator a documentelor
puse la dispoziție de proprietar,
e suficientă. Or, verificarea
documentelor de către notar
este necesară, dar în niciun caz
suficientă, nici în cazul
imobilelor vechi și nici în cazul
achiziționării de imobile noi,
finalizate sau nu. Încet-încet,
persoanele fizice au început să
conștientizeze utilitatea și
necesitatea unor achiziții
verificate, care să asigure
utilizarea eficientă și
posibilitatea unei valorificări
ulterioare fără probleme
suplimentare, astfel că
solicitările de asistență și due
diligence s-au extins de la
tranzacțiile de peste 400.000-
500.000 de euro,  chiar și la
tranzacțiile de 100.000 de euro.
Cred că procentul cel mai mare
de rigurozitate  - la nivelul anului
2019 – îl regăsim la proprietarii
persoane juridice, obișnuiți cu
proceduri de due diligence și în
general pregătiți a tranzacționa
încă de la momentul la care își
expun oferta în piață. Nu aceeași
era situația în anii precedenți și
nu aceeași este, nici în prezent,
situația pentru dezvoltatorii care
încheie promisiuni bilaterale de
vânzare a imobilelor încă din
etapa de construire, aceștia
nefiind și neputând fi în posesia
tuturor documentelor necesare
asupra construcțiilor, dar
solicitând un mare procent din
preț în avans, ceea ce face
raportul juridic foarte riscant.
Practica promisiunilor de
vânzare pe baza cărora se încasa
un procent foarte mare din preț,
a dispărut parțial și va dispărea
în totalitate însă, o dată cu

intrarea în vigoare a Ordinului
Ministerului Justitiei nr.
3926/C/2018 pentru modificarea
si completarea Normelor privind
tarifele de onorarii pentru
serviciile prestate de notarii
publici, prin care s-a eliminat
deducerea onorariului achitat
pentru antecontract din
onorariul datorat pentru
încheierea contractului de
vânzare. Această modificare ar
duce, în cazul încheierii
antecontractelor cu plata unui
avans foarte mare, la plata de
două ori a unui onorariu calculat
la valoare, ceea ce nu este
rentabil pentru cumpărător.
Situația e un pic diferită în ceea
ce privește proprietarii persoane
fizice. Dacă înainte de 2010

proprietarii – jucători pe o piață
aflată în degringoladă –  își
puteau permite să  ofere ce
doreau,  în forma în care o
doreau și la prețul pe care îl
doreau, existând  permanent
cumpărători dispuși să accepte
oferta, aceștia din urmă sperând
într-un profit ulterior și mai
mare, la nivelul anului 2019,
când mecanismele pieței s-au
reglat, când oferta s-a
diversificat și cumpărătorul
serios s-a rafinat, este nevoie de
o adaptare. Care nu a avut loc.
Iar acest lucru afectează – în
opinia mea – în procent de
peste 80% segmentul de
tranzacții mici și mijlocii de
imobile cu destinație
preponderent rezidențială,
segment nematurizat complet și
pe care nu îl simt a ajunge la un
nivel suficient de maturizare în
perioada următoare.

cum vedeți evoluția în următo-
rii ani a acestei industrii, ținând
cont de potențialul ei de
creștere, de tranzacțiile reali-
zate în ultimii doi ani, de nivelul
actual al prețurilor  și de cererea
clienților?

Greu de făcut predicții, probabil
că dacă aș avea capacitatea de a
face cu acuratețe previziuni, m-
aș măsura cu Warren Buffett. 
E un trend în sensul investițiilor
imobiliare în centrul și zonele
bune ale orașelor turistice.
Dezvoltarea site-urilor care
prezintă  turiștilor alternative de
cazare mai ieftine decât
hotelurile, au dus la un apetit
crescut  al investitorilor pentru
achiziția de astfel de locații și al
operatorilor pentru închirierea
lor. Acest trend se va mai
încetini o dată cu reglementarea
activității de închiriere în regim

Dacă analizăm
recipienții ofertelor
imobiliare, vom
constata faptul că
în ultima perioadă
a avut loc o
responzabilizare 
a acestora, 
iar cererea de
consultanță
imobiliară a
crescut și în  zona
cumpărătorilor 
sau a celor care
închiriază imobile.
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hotelier/scop turistic. Există
și acum o legislație specifică,
dar aceasta nu vizează
persoanele fizice, drept
urmare derularea activității
are loc sub umbrela unei
breșe în legislație, care va
permite continuarea
tranzacțiilor. Proiectele
imobiliare sunt în
expansiune, și din ce am
observat, ofertele
prezentate sunt încă
acceptate și tranzacționate.  
Segmentul birouri va
rămâne  pe evoluție liniară,
dar probabil că în viitor o să
înceapă a se înregistra
scăderi, nu datorate
prețurilor sau a reducerii
activității, ci din cauza
înregistrării unei tendințe la
nivel mondial – care a
început să fie populară și la
noi, cadru legislativ existând
din 2018 – de transferare a
activității angajaților acasă. 

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

Dreptul afacerilor – ca arie
de practică generală – va
rămâne pilonul principal,
acordăm consultanță și
asistență în domeniile
circumscrise acestuia și
acest lucru nu se va
schimba. 
Datorită și unor
circumstanțe personale,
Real Estate-ul va rămâne un
domeniu vedetă, atât în
sectorul consultanței /
asistenței în operațiuni de
tranzacționare, cât și de
reprezentare în litigii, de
data aceasta pe tot ce
înseamnă componentă de

drept imobiliar și cu toate
extensiile din dreptul civil. 

unde vă vedeți peste 5 ani,
ca dimensiune a business-
ului și poziționarea în
piață?

Începând cu  2015, de la an
la an au avut loc mutații și
reconfigurări în dinamica
business-ului, pe de-o parte
datorită diferitelor
circumstanțe – mai mult sau
mai puțin întâmplătoare –
pe de altă parte datorită
unor decizii strategice
adoptate la un moment dat. 
Lucrez permanent la
consolidarea poziției în
piață, asumată într-o
anumită formă și cu o
anumită consistență. Nu am
vizat niciodată o expansiune

de tip corporatist, prin
structură sunt mai aproape
de modelul antreprenorial,
al business-ului nestratificat
și  ușor nonconformist, cu
puțini colaboratori interni și
mulți colaboratori externi,
fapt care conferă mare
flexibilitate, control  eficient
al costurilor și lipsa
limitărilor în ceea ce
privește serviciile ce pot fi
puse la dispoziție clienților.  

sunt foarte mulți avocați
capabili, care ar putea intra
în politică să reformeze
instituțiile statului, însă au
o serie de reticențe. cum
vedeți dumneavoastră lu-
crurile? 

Cunosc mulți colegi implicați
în politică și care au deținut

sau dețin funcții în
Parlament sau în Ministere.
Nu pot vorbi în numele
acelor colegi care, deși au
veleități de reformatori aleg
să nu se implice. Cred însă
că e același fenomen ca la
nivel macro: avem în
România mulți oameni care
au viziunea, cunoștințele  și
calitățile necesare a creiona
și implementa măsuri
reformatoare,  dar, fie aleg
să nu se implice într-un
mediu care nu e compatibil
cu principiile personale, fie,
chiar dacă aleg să se
implice, fără susținerea unei
mase critice, sunt expulzați
de sistem. Cei care o dată
intrați în politică  doresc să
reformeze, pentru a reuși o
cât de mică schimbare
trebuie să acționeze foarte
încet și în liniște deplină,
ceea ce îngreunează mult
procesul și îl prelungește
sine die, iar intenția
reformatorului nu va avea
nici eficiență, nici rezultate
spectaculoase. Altfel, a
rezista în politică este egal
cu adaptarea la mediu, iar
adevărații reformatori nu
asta își doresc. Personal, 
mi-aș dori o Românie în
care oamenii capabili să se
mobilizeze și să își asume
conducerea eficientă, etică
și morală a societății, cu un
aparat administrativ minim
și având ca scop principal
ocrotirea cetățenilor care
contribuie la funcționarea
statului (fără a avea drept
punct central asistații
sociali). Un asemenea
tablou însă, va putea deveni
realitate doar în
circumstanțe extraordinare.  

mircEa fica 
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sunteți specializată în litigii
comerciale, civile și penale.
care au fost principalele
realizări ale cabinetului
dumneavoastră în acest an
și pe ce se bazează strategia
de dezvoltare în următoa-
rea perioadă?

Provocările profesionale din
acest an mi-au adus
numeroase satisfacții atât în
litigii civile, cât și dosare
penale.
Principala realizare
profesională în acest an a fost
reprezentarea cu succes a
unor clienți - persoane fizice
într-un dosar de insolvență. În
respectivul dosar de
insolvență prin intermediul
unei contestații la tabelul
preliminar am reușit să înlătur
două creanțe chirografare în
cuantum total de aproximativ
400.000 euro, astfel creditorii
pe care îi reprezint au fost
îndestulați într-un procent
mult mai mare. Suma mai sus
menționată a fost eliminată
din tabelul de creanțe ca
urmare a Deciziei nr. 72/2018
pronunțată de Înalta Curte de
Casație și Justiție –
Completul  pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept. 
În calitate de reprezentant
convențional al creditorilor
am solicitat instanței de
judecată să sesizese Înalta
Curte de Casație și Justiție în
vederea pronunțării unei
hotărâri prealabile cu privire

la dezlegarea unei probleme
de drept care viza
problematica locului
depunerii în termen a cererii
de admitere a creanțelor
născute anterior deschiderii
procedurii de insolvență.
Succesul profesional în acel
dosar a fost atins și în
momentul în care s-a publicat
în Monitorul Oficial motivarea
Deciziei nr. 72/2018, iar în
considerentele hotărârii am
regăsit toate argumentele
invocate de mine în cuprinsul
cererii adresate instanței de
judecată în vederea sesizării
Înaltei Curți de Casație și
Justiție, deci raționamentul
juridic fiind unul
corespunzător.
Am trăit o satisfacție
profesională și atunci când
debitorii pe care i-am
reprezentat într-un litigiu
întemeiat pe Legea nr.
77/2016 privind darea în plată
au obținut în mod definitiv
ștergerea datoriilor izvorâte
din contractul de credit. 
O altă realizare semnificativă
a constat în obținerea unor
daune morale într-un
cuantum situat peste media
publicată de Ghidul pentru
soluționarea daunelor morale
emis sub egida Fondului de
protecție a victimelor străzii.
Stategia de dezvoltare actuală
și viitoare a Cabinetului este și
va fi aceea de a asista și de a
reprezenta clienții la cel mai
înalt nivel profesional și cu
maximă eficiență.

cum apreciați activitatea
instanțelor după adoptarea
noului cod penal și a noului
cod de procedură penală?

Odată cu intrarea în vigoare a
Noului Cod Penal și a Noului
Cod de Procedură Penală,
aplicabile de la data de 01
februarie 2014, activitatatea
instanțelor de judecată s-a
îmbunătățit și a devenit mult
mai dinamică. 
Modificările aduse
numeroaselor prevederi ale
Codului penal şi ale Codului
de Procedură Penală prin O.G.
nr. 18/2016 au determinat
creșterea numărului de
dosare penale. Prin
ordonanţa anterior
menționată s-au adus
modificări instituției
renunţării la urmărirea penală
în sensul că orice renunţare la
urmărirea penală este supusă

controlului judecătorului de
cameră preliminară de la
instanţa căreia i-ar reveni
potrivit legii, competenţa să
judece cauza în primă
instanţă.
Cu toate că numărul
dosarelor penale a crescut,
durata de soluţionare a scăzut
nesemnificativ, iar scăderea
este relevată și de gradul de
operativitate al instanțelor de
judecată.

cum vedeți evoluția pieței
litigiilor în următorii ani?

Piața litigiilor este în continuă
creștere și apreciez că în
următorii ani se vor remarca
în continuare numeroase
litigii dintre privați. 
Însă potrivit statisticilor
procesele administrative
reprezintă de câţiva ani
sectorul cel mai dinamic în
litigiile din România, fiind
iniţiate de persoane fizice și
de persoane juridice
împotriva autorităţilor
publice, iar litigiile vor crește
exponențial în următorii ani,
având în vedere și noile
modificări legislative în
domeniul contenciosului
administrativ.
În prezent, clienții nu au
apetitul deschis pentru
procedurile arbitrale, motiv
pentru care piața litigiilor va fi
în continuă creștere.

cristian pavEl 

Litigiile vor crește exponențial
Interviu cu sILVIA NOVIțChI, Avocat Titular, silvia  Novițchi – Cabinet de Avocat
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aveţi o experienţă ridicată
în domeniul proprietăţii in-
telectuale şi industriale.
cum apreciaţi complexita-
tea dosarelor pe care le 
gestionaţi în prezent, com-
parativ cu perioada de în-
ceput?

Pe măsură ce industria IT şi
cea de creaţie de jocuri se
dezvoltă şi antreprenorii
români înţeleg mai bine ce
înseamnă proprietatea
intelectuală şi cât valorează,
iar avocaţii acordă o tot mai
mare atenţie acestei arii de
practică. Creşterea
numărului de antreprenori
IT şi a interesului
investitorilor străini pentru
afacerile lor hrănește o
nouă piaţă: mărcile şi
personajele multimedia,
proprietatea intelectuală
tranzacţională, proprietatea
intelectuală pentru
software, copyright, licenţe,
drepturi de autor, protecţia
programelor pe calculator,
dar şi protecţia în cloud
computing.
În acest context, creaţia
este cea mai de preţ pentru
noi, iar
tranzacţiile/contractele au

început să includă transferul
diverselor drepturi de
proprietate intelectuală
(mărci înregistrate în
România precum şi drepturi
de autor asupra mai multor
programe informatice,
personaje şi jocuri,
materiale cu conţinut
publicitar şi comercial etc.),
inclusiv numele de domenii
înregistrate în mai multe

ţări, baze de date, sisteme
informatice, anumite active
mobile, transfer de angajaţi
şi tehnologie, clienţi şi
furnizori.

cum percepeți modul în
care managerii companiilor
cu capital românesc înțeleg
să-și protejeze mărcile și
invențiile?

Înregistrarea mărcii, cel mai
frecvent lucru cu care se
ocupă un avocat consultant
în drepturi de proprietate
intelectuală, nu este la ora
actuală pe lista multora
dintre antreprenorii care îşi
lansează produsele.
Antreprenorii nu dau
importanţă protejării
drepturilor de proprietate
intelectuală decât atunci
când sunt notificaţi că au
încălcat drepturi ale altcuiva
şi li se solicită încetarea
activităţii şi eventual plata
de despăgubiri. 
Mulţi dintre dezvoltatorii
din România încă consideră
că înregistrarea mărcii
presupune servicii şi costuri
suplimentare care nu sunt
necesare şi, în consecinţă,
nu sunt dispuşi să şi le
asume în primii ani ai
afacerii.

cum apreciaţi pregătirea
judecătorilor şi modul de
soluţionare a cauzelor de
proprietate intelectuală?

În contextul creşterii
numărului de cauze în
materie de proprietate
intelectuală, nu pregătirea

Clujul a devenit locul ideal
pentru întâlnirea dezvoltatorilor
de software şi aplicaţii
Interviu cu DANIELA MARGARETA ChIOREAN, avocat partener, Chiorean Daniela Margareta – Cabinet de Avocat
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judecătorilor şi nici modul de
soluţionare a cauzelor în materie
sunt importante la acest
moment, ci foarte importante
sunt prevederile legislative din
domeniu în acord cu cele
internaţionale şi apoi
necesitatea unor secţii
specializate de proprietate
intelectuală pe raza teritorială a
tuturor curţilor de apel din ţară. 

în județul cluj există o industrie
it&c foarte puternică, multe
companii cu capital românesc
având capacitatea de a se dez-
volta pe baza unor brevete de
invenții cu potențial de valorifi-
care pe plan național și inter -
național. ce rol au avocații în
acest proces?

În ultimii ani, Clujul a devenit
locul ideal pentru întâlnirea
dezvoltatorilor de software şi
aplicaţii, este locul unde se
discută tot mai mult despre
inovaţie şi investiţii în IT. Suntem
contemporani erei digitale, o eră
a informaţiei care este
caracterizată prin trecerea de la
perioada postindustrială la
revoluţia digitală care va atinge
o dezvoltare exponenţială la
momentul generalizării pe piaţă
a tehnologiei 5G.
În acest proces, avocaţii au un
rol foarte important iar
strategiile de protecţie
intelectuală variază de la o
companie la alta şi nu există un
optim de urmat. Dezvoltatorii
mari din industria  IT, care au
resurse financiare semnificative,
aplică deseori o strategie care
constă în a procura şi menţine
un mare număr de
patente/brevete. Prin contrast,
pentru cele mai multe companii
proaspăt înfiinţate, a dezvolta şi
construi un portofoliu

diversificat de patente/brevete
poate fi prohibitiv din
perspectiva costurilor. Oricum,
prin înţelegerea unor principii de
bază ale strategiilor referitoare
la protecţia intelectuală şi prin
planificare timpurie, o companie
aflată la început poate stabili o
strategie eficientă din
perspectiva costului şi un
portofoliu de proprietate
intelectuală valoros.
Principiile de bază pentru a
dezvolta o strategie efectivă de
protecţie intelectuală constau în
punerea la punct a unui
mecanism capabil să identifice
elementele referitoare la
bunurile companiei care pot fi
protejate, să examineze tipurile
de protecţie potenţială şi să
aplice această protecţie când
este oportun.
Consultanţa de specialitate în
domeniul proprietăţii
intelectuale este foarte
importantă şi mi-aş permite să
enumăr câteva recomandări de
urmat:

• Conștientizaţi necesitatea şi
importanţa unei strategii
referitoare la proprietatea
intelectuală în cadrul
companiei dumneavoastră.

• Păstraţi confidenţialitatea noii
tehnologii până în momentul
în care este securizată din
punct devedere al proprietăţii
intelectuale.

• Asiguraţi-vă că strategia de
protecţie intelectuală este un
element principal al planului
dumneavoastră de afaceri.

• Utilizaţi proprietatea
intelectuală pentru a adăuga
valoare produselor și
serviciilor dumneavoastră.

• Revizuiţi-vă periodic
contractele dumneavoastră de
muncă încheiate cu proprii
angajaţi/colaboratori ca
acestea să conţină toate
clauzele necesare şi suficiente
intereselor companiei
dumneavoastră. Ca regulă
generală, apelaţi la specialişti
pentru întocmirea acestora.

• Identificaţi şi păstraţi toate
drepturile de proprietate
intelectuală curente şi
potenţiale.

• În mod sistematic revizuiţi
portofoliul proprietăţii
intelectuale pentru a menţine
protecţia tehnologiei curente
şi renunţaţi la protecţie în
cazul tehnologiilor care devin
depăşite.

• Adunaţi informaţii din piaţă şi
analizaţi proprietatea
intelectuală a concurenţilor
dumneavoastră pentru a evita
încălcarea proprietăţii şi
eventual pentru a vă proteja
dacă este cazul.

• Acţionaţi cu celeritate în cazul
în care proprietatea
dumneavoastră este încălcată.

mircEa fica 

Prin înţelegerea
unor principii 
de bază ale
strategiilor
referitoare la
protecţia
intelectuală 
şi prin planificare
timpurie, o
companie aflată
la început poate
stabili o strategie
eficientă din
perspectiva
costului şi un
portofoliu de
proprietate
intelectuală
valoros.
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de ce ați ales profesia de
avocat?

Bună întrebare! Să știți că
numeroase persoane m-au
întrebat de-a lungul
timpului. Ei iată, este o
poveste mai amuzantă, am
avut o copilărie frumoasă,
colorată, cu multă
literatură, marcată, ca să zic
așa, de opera lui Ionel
Teodoreanu „La Medeleni”,
unde personajul meu
preferat aspira cu ardoare
să devină avocat când va fi
mare, ceea ce s-a și realizat
la final. Nu știam eu, copil
fiind la acea vreme, ce
presupune această meserie,
însă mă fascina tare ideea
ca pe viitor să pot fi de
ajutor semenilor, exact ca
Dănuț, personajul din
roman.

de câți ani profesați în
această meserie?

Dețin o activitate
profesională neîntreruptă
de 21 de ani în avocatură în
cadrul Baroului Bihor, deci
visul copilului din mine s-a
împlinit. În toți acești ani m-
am specializat în mai multe

ramuri ale științei Dreptului,
cum ar fi: Drept civil și
Procedură civilă, Drept
Penal, Dreptul Muncii,
Contencios Administrativ și
Fiscal, Dreptul Familiei,
Dreptul Comercial și dacă
am omis o anumită materie
îmi cer scuze.

am înțeles că ați fost și
cadru didactic?

Este adevărat. Pe lângă
profesia de bază, cea de
avocat, am profesat o
perioadă de timp și la
catedră, predând, evident,

tot Drept. A fost o
provocare frumoasă din
viața mea, trecându-mi prin
mână generații de tineri ce
și astăzi, după 10 ani, mă
opresc pe stradă și mă
salută cu bucuria revederii
în privire, o bucurie
reciprocă ce stârnește
amintiri.

știu că ați fost nominalizată
la gala femeilor de succes
din bihor și că aveți o viață
activă, fiind implicată într-o
serie de acțiuni caritabile.

Iubesc oamenii și nu m-aș
vedea făcând altceva.
Tocmai prin prisma acestui
fapt, am fost de-a lungul
timpului implicată într-o
serie de proiecte,
spectacole, concursuri de
frumusețe, unde șapte ani
consecutivi am fost
președintă de juriu, la Miss
Bihor, Miss Transilvania,
Miss Crișana, Miss Oradea
etc. Totodată, am pus
umărul la organizarea unor
proiecte caritabile
regionale. 
Despre nominalizarea mea
la Gala Femeilor de Succes,
pot să afirm, cu toată tăria,
că a fost o experiență unică,

sloganul meu este: „Înainte de
toate, în fața clientului nu poți
fi drept dacă nu ești uman!”
Interviu cu DANIELA RăDAC-RAțIU, Avocat Partner, Cabinet Individual Rădac-Rațiu Daniela
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având onoarea de a fi nomina -
lizată alături de nume grele din
Bihor, femei de înaltă valoare
din diferite domenii medicale,
științifice, culturale etc...

ce îi sfătuiți pe tinerii care do-
resc să înceapă o carieră de avo-
cat?

Să fie conștienți de faptul că
avocatura se numără printre
profesiile liberale în care
formarea profesională continuă
este prioritară, unde educarea și
studiul necesită continuitate și
permanență. Avocatura este o
meserie care are reguli foarte
clare de etică profesională și nu
încurajează mediocritatea la
admiterea în profesie.

care sunt calitățile pe care tre-
buie să le aibă un tânăr pentru
a putea intra ca și stagiar în
echipa dumneavoastră?

În primul rând să-și dorească cu
ardoare această profesie încă de
pe băncile facultății, apoi să fie
inteligent, cu mult bun simț și
muncitor, restul le va deprinde
pe parcurs, prin practică.

vi s-a întâmplat vreodată să
refuzați vreun client? care a fost
motivul?

Am refuzat, și nu o dată. În
situația în care nu vedeam deloc
nicio șansă de izbândă. Însă,
dacă măcar 1% simțeam că sunt
sorți de izbândă, am avut curajul
să spun DA și să mă arunc în
luptă pentru clientul respectiv,
fie că era persoană fizică sau
societate comercială, căutând
întotdeauna cele mai bune
soluții juridice de a veni în

sprijinul și ajutorul celor ce au
apelat la mine în limite
pecuniare suportabile, dar și în
funcție de complexitatea
dosarelor respectivilor clienți. Iar
în final satisfacția era cu atât mai
mare, când un dosar cotat cu o
șansă minimă de câștig devenea
un dosar câștigat cu brio. S-ar
putea spune multe, însă
întotdeauna faptele trebuie să
vorbească.

spuneți două cuvinte ce vă de-
finesc

Transparență și credință în
Dumnezeu.

cum decurge o zi din viața dum-
neavoastră?

Ca orice zi normală din viața
unui om cu un program puțin
mai încărcat.

cum înclină balanța dumnea-
voastră între viața personală și
cea profesională?

Realmente constituie o imensă
provocare să reușești să menții
balanța dreaptă între cele două,
încercând acasă să mă desprind
de femeia-AVOCAT, rămânând
doar soție și mamă, considerând
că dacă depui suflet și pasiune
cu adevărat în tot ceea ce faci
nu concepi să nu dai randament
maxim în fiecare latură a
balanței. Am doi copii minunați
pe care realmente îi ador, care
mă motivează în absolut tot
ceea ce fac, și un soț care mă
înțelege (căci nu e ușoară viața
cu un avocat în casă). Fiul meu,
Darius, a îmbrățișat deja cariera
artistică, iar Maya, în vârstă de
10 ani, sper să-mi continue

cariera de avocat, este propriu-
zis o mică clonă de-a mea, cum
îmi place să o alint uneori,
alături de care încerc, pe cât
posibil, să-mi petrec timp cât
mai de calitate.

care este formula secretă a suc-
cesului dumneavoastră?

Nu dețin nicio formulă și nu cred
în nicio formulă magică pentru
a-mi explica succesul, poate
doar pasiunea în tot ceea ce fac,
că e avocatură, că e activitate
socială, nu contează, important
e să crezi în ceea ce faci și să îți
dorești. Avocatura este o
activitate ce nu poate fi realizată
fără pasiune pentru ceea ce faci.
Până la urmă, pasiunea este cea
care determină amploarea
realizărilor fiecăruia  dintre noi.
După mine este cea mai
frumoasă meserie din lume, dar
și al naibii de grea. Nădăjduiesc
că în viitorul apropiat profesia
de avocat să-și redobândească
prestigiul, poziția și onoarea ce i
se cuvin, așa cum era odinioară. 

cristian pavEl 

Avocatura este o
activitate ce nu
poate fi realizată
fără pasiune
pentru ceea ce
faci. Până la
urmă, pasiunea
este cea care
determină
amploarea
realizărilor
fiecăruia  dintre
noi. După mine
este cea mai
frumoasă meserie
din lume, dar și al
naibii de grea. 
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specializarea principală a
cabinetului, aceea de drept
penal al afacerilor, s-a da-
torat creșterii cazuisticii de
profil din ultimii ani în ro-
mânia?

Creșterea cazuisticii de profil
a reprezentat pentru multe
dintre firmele de avocatură
existente pe piață o
oportunitate de afaceri, fiind
înființate departamente de
specialitate în cadrul
acestora ca o formă de
adaptare la cererea pieței
avocaturii. În ceea ce mă
privește alegerea a fost
anterioară acestei dinamici,
fiind mai puternic atrasă încă
din timpul facultății de
dreptul penal față de toate
celelalte ramuri de drept
studiate, astfel încât
majoritatea alegerilor
profesionale au urmat în
mod natural această direcție. 
Determinantă în trecerea
efectivă de la penalul clasic
la penalul afacerilor a fost
colaborarea pentru o
perioadă mai mare de 10 ani
cu cea mai mare companie
din România, unul dintre
clienții “de suflet” cu care
lucrez și astăzi, care mi-a
oferit oportunitatea de a

coordona practica de drept
penal și de a lucra cu o
echipă formată din
profesioniști minunați de la
care am învățat enorm. Aș
numi această colaborare ca
fiind elementul determinant
în dobândirea specializării
întrucât pe lângă vocație
profesională și pregătire
teoretică, este necesară
experiența corporate și
înțelegerea propriu-zisă a
lumii de business. A existat
desigur un impact al creșterii
exponențiale din ultimii ani a
cazuisticii de profil în
România și în ceea ce mă
privește, dovedindu-se a fi
mult mai captivantă și mai
fructuoasă specializarea
profesiei decât m-aș fi putut
aștepta la început de drum,
dar nu aceasta a fost
elementul determinant.

Este avocatul specializat în
dreptul penal al afacerilor
în egală masură un avocat
penalist și un avocat de bu-
siness?

În opinia mea, esența
specializării este cu siguranță
dreptul penal, aceasta fiind
materia care presupune
deținerea anumitor

aptitudini și abilități care fac
diferența, flerul de penalist
fiind cel care creează
fundamentul oricarei tactici
și strategii de apărare. În
egală măsură, un avocat cu
structură de penalist, dar fără
knowhow de business nu
poate gestiona cazuistica de
profil întrucât nu se mai
poate adapta cerințelor
complexe de astăzi din lumea
afacerilor. 
Trebuie să recunosc faptul că
am beneficiat de un întreg
context de împrejurări
favorabile, având ca punct de
plecare penalul clasic înainte
de conturarea dreptului
penal al afacerilor în
România, astfel încât am
dobândit în timp real, odată
cu crearea practicii în dreptul
penal al afacerilor, atât
knowhow-ul în dreptul
afacerilor, cât și cel în dreptul
penal al afacerilor, însă acest
proces de acumulare de
informații și experiența a fost
unul progresiv, desfășurat
într-o perioadă mai mare de
10 ani.
Dincolo de interconectarea
între dreptul penal și dreptul
afacerilor, dreptul penal al
afacerilor presupune
integrarea unor minime
cunoștințe și în diferite

ramuri de drept ce țin de
activitatea specifică a
afacerii, de industrie, de o
sferă foarte extinsă de
raporturi sociale, însă
dobândirea acestor
cunoștințe nu semnifică o
supra-specializare. Când
mizele sunt mari și jucătorii
au un interes crescut față de
o problematică de dreptul
penal al afacerilor cu
implicații multidisciplinare,
sunt aduși la aceeași masă
profesioniști din mai multe
domenii, nu doar avocați,
dar si consultanți, experți,
diferiți specialiști și sunt
create ad-hoc echipe mixte
de lucru. În astfel de proiecte
aceasta este soluția cel mai
des întâlnită în practică și
cea mai avantajoasă pentru
client, iar piața avocaturii
este suficient de matură
astăzi încât să fie lăsate la o
parte orice orgolii sau
apartenențe profesionale în
interesul primordial al
clientului.

care sunt cerințele
clienților în această specia-
lizare?

Oamenii de afaceri cu care
lucrez sunt, în general,

Un om de afaceri experimentat
recunoaște valoarea
profesională a avocatului
Interviu cu avocat TăNăsEsCU CATRINEL, avocat titular în cadrul "Catrinel Tănăsescu Law Office"
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oameni care îndrăznesc să
transforme viziuni și oportunități
în afaceri sustenabile și care au
așteptarea ca avocatul lor să le
înțeleagă mentalitatea și filozofia
de business. Sunt personalități
puternice, surprinse de
interpretarea diferită a organelor
statului dată deciziilor lor de
afaceri sau de faptele descoperite
în organizația condusă. Desigur
că, atât surprinderea, cât și
ancheta penală în sine, nu ar mai
exista dacă ar fi implementată
prevenția penală, însă acestea
sunt, din păcate, serviciile
avocațiale cel mai rar solicitate,
reprezentând un concept relativ
nou pentru o parte din lumea
afacerilor. 
Întrucât miza este adesea
personală și întotdeauna
sensibilă, în această conjunctură
nu au nici timpul și nici dispoziția
necesară pentru a asculta mesajul
de marketing “noi suntem cei mai
buni” promovat de aproape
întreaga lume a avocaturii și nu
par a fi impresionați nici de titluri,
nici de practică favorabilă
anterioară dacă nu sunt livrate
soluții concrete pentru
problemele lor. Aleg omul,
profesionistul cu care rezonează
cel mai puternic, cel pe care îl văd
realmente implicat și dedicat. Și
cred că asta ține în mod special
de experiența clienților din lumea
afacerilor, să urmărească logica
din raționamentul logico-juridic al
avocatului, să adreseze întrebări
“cheie” și, în final, să recunoască
atât profesionistul, cât și soluțiile
eficiente livrate de acesta. Chiar
dacă în anumite proiecte soluțiile
pot consta în construcții juridice
complexe și sofisticate, odată
prezentate în mod simplu și
coerent, un om de afaceri
experimentat recunoaște soluțiile
și, implicit, valoarea profesională
a avocatului.

În egală masură, pentru clientul
implicat într-o problematică de
dreptul penal al afacerilor,
esențială este discreția
avocatului. 

cât de mult contează etica și
deontologia profesională pen-
tru un avocat specializat în
dreptul penal al afacerilor?

Enorm. Mai ales în acele contexte
în care etica în afaceri a clientului
este pusă la îndoială, etica și
reputația profesională a
avocatului pot genera
credibilitatea clientului. 

de ce un cabinet și nu o socie-
tate de avocatură și dacă forma
de exercitare a profesiei vă
afectează în vreun fel capacita-
tea de a prelua mai multe pro-
iecte de anvergură simultan?

Cred că formula de cabinet este
cea mai potrivită, cel puțin pentru
momentul de față, pentru că îmi
permite să îmi concentrez energia
și atenția asupra activității
propriu-zise de avocat, fără a
renunța la parte din timpul alocat
profesiei pentru activitatea de
management specifică avocaților
parteneri din societățile mari de
avocatură. Desigur, asta nu
înseamnă că lucrez singură, am

suportul unei echipe, însă sub
forma unor colaborări
profesionale, nu sub forma
înființării unei societăți care să
dobândească personalitate
juridică distinctă. Totodată,
alegerea acestei forme de
exercitare a profesiei ține și de
specializarea principală a
cabinetului, clienții orientându-
se mai degrabă către un anume
profesionist, nu către o structură
de societate. 
Îmi plac proiectele complexe
pentru că reprezintă adevăratele
provocări profesionale, însă nu
urmăresc în mod special
numărul acestora. Reglajul
capacitate internă - volum
preluat este realizat atât prin
selectarea clienților și a
proiectelor, inclusiv în funcție de
principiile și valorile cabinetului,
cât și prin alocarea numărului
potrivit de colaboratori.

Este dificil pentru o femeie să
se impună în avocatura de afa-
ceri și, în special, în dreptul
penal al afacerilor, o lume do-
minată de bărbați?

Penalul are prin natura sa,
caracteristica prinicipală de a
surprinde oamenii în unele dintre
cele mai sensibile și mai
vulnerabile momente din viața
lor. Dacă poate avea o femeie
atât capacitatea de empatie, cât
și forța psihică și intelectuală de
a susține astfel de momente ...
eu nu mi-aș face griji.

vă mulțumim pentru interviul
acordat.

Vă mulțumesc și eu pentru
invitația dumneavoastră. 

mircEa fica 

Etica și reputația
profesională 
a avocatului 
pot genera
credibilitatea
clientului.
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v-ați specializat în transpor-
tul în regim de taxi și în
regim de închiriere, respec-
tiv legea nr. 38/2003. cum
este reglementată în pre-
zent această activitate?

În toate statele membre ale
UE, inclusiv la nivel național,
accesul la serviciul de
transport persoane în regim
de taxi este condiționat de
obținerea unei autorizații taxi,
respectiv dobandirea calității
de transportator autorizat,
acest serviciu fiind organizat
de către autoritățile
administrației publice
locale.Consider că excluderea
acestui serviciu din sfera
serviciilor de utilitate publică
prin modificarile Legii nr.
92/2007 a serviciilor de
transport public local nu este
oportună prin raportare la
modalitatea de reglementare
a serviciului de transport
persoane în regim de taxi prin
Legea nr. 38/2003 și având în
vedere trăsăturile specifice
acestui serviciu, respectiv
caracterul economico-social
general, prestarea către
public în mod
nediscriminatoriu și continuu,
satisfacerea unor cerințe și
necesități de interes public. 
Excepând Austria, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania,
Olanda, Polonia, Slovenia,
Slovacia și Suedia, toate

statele membre ale UE au
introdus restricții cantitative
pe baza unor criterii socio-
economice raportat la
numărul de autorizații taxi
necesar pentru executarea
transportului în regim de taxi.
La nivel național, numărul
maxim stabilit a se atribui în
acord cu dispozițiile art. 14
din Legea nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi și
în regim de închiriere este de
4 la 1.000 de locuitori ai
localității de autorizare. 
Serviciul de transport
persoane în regim de taxi nu
poate fi executat, conform
legislației naționale, decât în
condițiile în care se asigură
posibilitatea clientului de a
apela la aceste servicii prin
comenzi telefonice sau prin
alte mijloace, realizate
exclusiv prin intermediul
dispeceratelor taxi, care își
pot desfașura activitatea
conexă transportului în regim
de taxi condiționat de
obținerea unei autorizații de
dispecerat taxi. Alături de
aplicațiile dezvoltate de către
dispecerate, pe piața internă,
ca în majoritatea statelor
membre, companii de
software independente au
dezvoltat aplicații care au
intrat pe piață ca și alternativă
la serviciile oferite de
dispecerate, desfășurând
astfel, conform Legii nr.
38/2003 o activitate de

dispecerat fără a deține
autorizație în acest sens.
Acesta este, de exemplu,
cazul aplicațiilor dedicate
exclusiv serviciilor de taxi
(Gett, Hailo, Clever Taxi, Star
Taxi).
Conchizând, fără a oferi o
analiză exhaustivă a
modalității de reglementare a
acestui serviciu, consider ca se
impune o reexaminare
legislativă care sa permită
accesul pe piața transportului
în regim de taxi și a
furnizorilor de servicii
inovatoare și care să
corespundă cerințelor privind
promovarea concurenței între
transportatorii autorizați și
respectarea drepturilor și
intereselor utilizatorilor
serviciilor de transport
persoane în regim de taxi.

ce noutăți a adus oug nr.
49/2019 privind transportul
alternativ?

Ab initio, se impune a preciza
faptul că Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
49/20019 privind transportul
alternativ cu autoturism și
conducător auto reprezintă
per se o noutate legislativă,
având în vedere că
transportul alternativ nu a
mai cunoscut o reglementare
anterioară, deși prestarea
efectivă a acestuia a fost

înregistrată la nivel național
încă din anul 2015.
Reglementarea serviciului de
transport alternativ, ca
serviciu exclusiv, respectiv ca
un serviciu global a cărui
structură este formată dintr-
un element principal -
serviciul de transport propriu-
zis și serviciul de intermediere
- element furnizat prin
mijloace electronice, a fost
impusă ca urmare a
pronunțării de către Curtea
de Justiție a Uniunii Europene
a Hotărârii Marii Camere nr.
981/20 decembrie 2017 prin
care serviciul de intermediere
prin care se realizează
prestarea serviciului efectiv
de transport corespunde
calificării drept „serviciu în
domeniul transporturilor”, în
sensul articolului 2 alineatul
(2) litera (d) din Directiva
2006/123, motiv pentru care
s-a reținut în considerentele
Hotărârii referite, paragraful
47, că în stadiul actual al
dreptului Uniunii Europene,
revine statelor membre
sarcina de a reglementa
condițiile prestării serviciilor
de intermediere prin mijloace
informatice, cu respectarea
normelor generale ale
Tratatului FUE.
Pornind de la Hotărârea Marii
Camere nr. 981/20 decembrie
2017 pronunțată de Curtea
de Justiție a Uniunii Europene
în Cauza C-434/15 Asociacion

se impune o reexaminare legislativă
a serviciului de taxi
Interviu cu IOANA MARIA CARDOș, senior Associate, Mocanu și Asociații
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Profesional Elite Taxi
împotriva Uber Systems
Spain, SL și având în vedere și
prestarea efectivă a serviciului
în discuție la nivel național
încă din anul 2015, la data de
01 iulie 2019 a intrat în
vigoare Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 49/20019
privind transportul alternativ
cu autoturism și conducător
auto.
Transportul alternativ cu
autoturism și conducător auto
reprezintă în sine o variantă
intermediară a transportului
public de persoane în regim
de taxi, practic o soluţie
inovativă de intermediere a
transportului de persoane în
regim taxi, generată de
progresul tehnologic al
societăţii.
Prin intrarea în vigoare a
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 49/20019 s-a
creat cadrul normativ care
reglementează modalitatea

concretă de desfășurare a
serviciului global de transport
alternativ și care prevede
condițiile de autorizare atât
pentru entitățile ce prestează
în mod efectiv serviciul de
transport, cât și pentru
entitățile ce operează
platforme informatice ce
lansează o ofertă de servicii
de transport pe care o fac
accesibilă prin instrumente
informatice.
Astfel, s-a intenționat ca
adoptarea soluţiei legislative
în discuție, reprezentată de
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 49/20019, să
aibă un efect pozitiv,
materializat în crearea
cadrului legal pentru ca
operaţiunile de transport de
tip urban pentru care se
utilizează platforme digitale sa
fie introduse în sfera licitului.
Din aceasta perspectivă,
considerăm că intrarea în
vigoare a Ordonanței de

urgență a Guvernului nr.
49/20019 a creat doar
premisele asigurării unui
mediu concurenţial echilibrat
și a unui regim
nediscriminatoriu în ceea ce
privește transportul
persoanelor în mediul urban
intermediat prin platforme
digitale, urmând ca analiza
detaliată a condițiilor de
autorizare și de desfășurare a
activității de transport
alternativ să releve, în
realitate, existența unor
carențe majore.

cum apreciați nivelul de
competiție existent în pre-
zent în acest segment de
transport?

În general, în majoritatea
cazurilor, regulile care
restricționează concurența
între transportul în regim de
taxi și transportul alternativ
au un impact negativ asupra
prețului și calității serviciilor și
ar trebui să fie supuse
controlului de către
autoritățile de concurență și
autoritățile de transport
pentru a se asigura că
interesul public al mobilității
urbane este favorizat în cel
mai bun mod posibil.
Consider că legiferarea
transportului alternativ prin
OUG nr. 49/2019 privind
activitățile de transport
alternativ cu autoturism și
conducător auto nu asigură
un mediu concurențial
echilibrat și nu stabilește un
regim nediscriminatoriu al
modurilor de transport
utilizate pentru transportul
persoanelor în mediul urban. 
Exemplificativ, subliniez faptul
că OUG nr. 49/2019 permite

acordarea unui număr
nelimitat de copii conforme
ale autorizațiilor de transport
alternativ și oferă posibilitatea
redobândirii acestor copii
după o perioadă de 6 luni,
creând astfel un total
dezavantaj față de activitatea
de transport persoane în
regim de taxi și nu are în
vedere obligațiile  cu privire la
congestionarea traficului
rutier, respectiv necesitatea
elaborării și implementării
unor măsuri adecvate pentru
soluționarea problemelor cu
care se confruntă
aglomerarea în București,
astfel încât să fie prevenită o
eventuală condamnare a
României la CJUE. În același
sens, având în vedere faptul
că în prezent sunt peste
40.000 de autoturisme care
desfășoară activitatea de
transport alternativ, lipsa unei
contingentări și cu privire la
copiile conforme ale
autorizațiilor de transport
alternativ va conduce la
dispariția serviciului de
transport persoane în regim
de taxi. De asemenea, în
activitatea de transport
alternativ autoturismul poate
fi deținut în proprietate, în
temeiul unui contract de
leasing, închiriere sau contract
de comodat, iar vechimea
trebuie să fie de 15 ani de la
data fabricației, în timp ce
autoturismul utlizat în
activitatea de transport
persoane în regim de taxi
poate fi deținut în proprietate
sau în temeiul unui contract
de leasing, iar vechimea la
data prelungirii autorizației
taxi nu poate depăși 10 ani de
la data fabricației. 

cristian pavEl 
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cabinetul dumneavoastră
de avocatură este unul 
dinamic, cu un portofoliu
valoros de clienți. care sunt
pilonii care au stat la 
baza succesului dumnea-
voastră?

Este greu de spus care ar fi
pilonii care au stat la baza
succesului. În primul rând,
cred că este vorba despre
familie: părinții, soțul, apoi
copiii, care au fost
permanent alături de mine,
care m-au sprijinit și au avut
încredere în mine.
În al doilea rând, cred că
este vorba de încrederea în
forțele proprii, de credința
că muncind pot atinge ceea
ce mi-am dorit și de faptul
că în mod continuu doresc
să cunosc ceva nou în
domeniu. Am o nevoie
irepresibilă de informare,
motiv pentru care particip
des la seminare, am
abonament la sintact.ro,
citesc zilnic juridice.ro.
În al treilea rând, cred că ar
fi vorba de faptul că am
clienți din toate mediile
sociale, nu am ales doar o
categorie anume.

În al patrulea rând, eu cred
în lege, nu mă dau bătută
ușor, chiar dacă în fiecare zi
am de depășit noi situații și
provocări.

ce arii de practică inten -
ționați să consolidați în ur-
mătorii ani?

Mi-ar plăcea foarte mult să
îmi consolidez experiența pe
dreptul familiei, să învăț
cum să gestionez situațiile

delicate. Este o zonă destul
de sensibilă, mai ales când
sunt implicați copii iar
orgoliile părinților sunt mai
mari decât interesul
copiilor.

cu ce colaboratori externi –
executori judecătorești, no-
tari, practicieni în insol -
vență, consultanți fiscali,
evaluatori, traducători
autorizați etc. – colaboraţi
constant?

Dintre colaboratorii externi
am colaborat cu notar
Raluca Nechita, notar
Violeta Olaru, executor
judecătoresc
Câmpulungeanu Sarmis,
Cabinetul de Insolvență
„Bucovina”, biroul de
traduceri „Impact”, expertul
contabil Crainicius Irinel etc.

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

Pe măsura trecerii timpului,
exigențele au sporit și
cerințele clienților au
devenit din ce în ce mai
mari. În plus, mă lovesc
uneori și de situații hilare, în
sensul că unii clienți uită că
au un dosar pe rol, că
respectivul dosar nu este al
meu. Mi s-a întâmplat
destul de des să mă văd
nevoită să aduc aminte
clientului că în ziua
următoare are înfățișare în
instanță!
Cât privește complexitatea
dosarelor, aceasta variază
de la o arie de expertiză la
alta, de la o speță la alta, de

„Pentru reușita în carieră, 
mizez la modul suprem pe bunul
simț și cei șapte ani de-acasă!”
Interviu cu OANA RALUCA TÎRNOVAN, Avocat partener, Cabinet Individual Tîrnovan Oana Raluca
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la un client la altul. În general,
emanciparea generală a
societății induce probleme mai
multe, subtilități și nuanțe noi,
care solicită atenție, tact și
diplomație. Dacă adăugăm la
toate acestea și efectele noilor
tehnologii insinuate în viața
noastră profesională și
personală, dar și modificările
legislative care intră în vigoare
din timp în timp, putem realiza
că avem mai multe provocări cu
fiecare caz pe care îl preluăm
spre soluționare.

ce strategie aveţi pentru stimu-
larea şi fidelizarea angajaţilor și
a colaboratorilor? 

Nu am o strategie propriu-zisă,
însă încerc din răsputeri să
mențin cu aceștia o relație
funcțională și de încredere, în
care valențele umane să le
completeze pe cele profesionale.
Mizez pe legăturile trainice și
verificate și mai ales încerc să nu
uit, generic spus, să le urez
„Sărbători fericite!” și să le
mulțumesc în fel și chip atunci
când e cazul.

au existat și există numeroase
solicitări de modificare a codu-
lui penal și a codului de proce-
dură penală, pentru ca aceste
acte normative să fie puse în
acord cu cerințele curții
constituționale. cum apreciați
impactul acestor modificări asu-
pra stabilității sistemului juri-
dic?  

Din punctul meu de vedere,
toate modificările la care am
asistat și de care am luat la
cunoștință au avut și au un
impact negativ asupra sistemului
judiciar și mai ales asupra

percepției generale a
cetățenilor. Un exemplu concret
îl reprezintă soluțiile diferite ale
instanțelor, modul diferit de
interpretare a dispozițiilor legale
ale aceleiași instanțe, nu doar de
instanțe diferite. Și exemplele ar
putea continua...

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

Să sperăm că va veni și un
moment în care se va diminua
birocrația până la un nivel
suportabil și că modul de a gândi
în defavoarea contribuabilului ce
provine din mediul de afaceri va
fi depășit de progresul general al
societății. Deocamdată,
presiunea mare ce apasă micii
întreprinzători îi stimulează să
supraviețuiască și să
performeze. Selecția naturală a
funcționat mereu într-o oarecare
măsură, iar educația de tip
spartan a dat și rezultate.

piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale din
cauza reglementărilor tot mai
complexe, riscului crescut în arii
multiple, evoluției economiei
digitale și  presiunii continue
privind reducerea costurilor.
cum vedeți evoluția pieței avo-
caturii în românia, în acest con-
text? 

Încerc să-mi păstrez optimismul,
moderat, ce-i drept. Cred că,
dacă noi, avocații, vom fi uniți și
vom avea în fruntea asociațiilor
profesionale lideri care vor ști să

ne arate prerogativele și
dezideratele pe care trebuie să
le apărăm sau pentru care e
nevoie să luptăm în această
profesie, evoluția pieței
avocaturii va urma o linie
ascendentă, la un nivel
european de modernitate și
eficiență. 

ce sfaturi le oferiţi doamnelor
avocat aflate la început de ca-
rieră? ce calități sunt necesare
pentru un parcurs profesional
consistent?

Nu e simplu să dau eu sfaturi
doamnelor avocat aflate la
început de carieră. Sunt
convinsă că binele și cariera cu
rezultate vin atunci când la
temelie stau încredere în sine,
credința în forțele proprii,
normele de civilitate și morală,
angajamentul corect și
disponibilitatea față de
solicitările clienților. Vă veți
mira, dar eu consider că, peste
toate acestea, contează la
modul suprem bunul simț și,
desigur, cei șapte ani de acasă!

ce hobby-uri aveți? cum vă
relaxați după o săptămână in-
tensă de lucru?

Mă relaxez citind, ieșind la un
film, cu prietenii, petrecând
timpul cu familia mea, făcând
voluntariat. Călătoriile în țară și
în străinătate sunt o altă
dimensiune în care îmi refac
energia și îmi hrănesc spiritul.
Nu în ultimul rând, trebuie să
mărturisesc un hobby constant:
am rămas cu cititul. Încerc să
citesc săptămânal și asta îmi
crește respectul de sine!

mircEa fica 

„Mi-ar plăcea
foarte mult 
să îmi consolidez
experiența pe
dreptul familiei, 
să învăț cum să
gestionez situațiile
delicate. Este o
zonă destul de
sensibilă, mai 
ales când sunt
implicați copii iar
orgoliile părinților
sunt mai mari
decât interesul
copiilor.”

“Sunt convinsă că
binele și cariera cu
rezultate vin
atunci când la
temelie stau
încredere în sine,
credința în forțele
proprii, normele
de civilitate și
morală,
angajamentul
corect și
disponibilitatea
față de solicitările
clienților.”
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care sunt ariile de expertiză
forte ale societății mincu &
asociații?

Serviciile noastre sunt în
special axate pe aria dreptul
afacerilor. 
Insolvența ocupă ponderea
principală, ca urmare a
faptului că în mod
suplimentar activității
noastre ca avocați, avem
calitatea și activăm ca și
practicieni în insolvență.
Pe lângă insolvență, am fost
și suntem implicați în
domeniul dreptului
societăților, dreptului
concurenței, contractelor
comerciale și protecția
consumatorilor. 

cum apreciați nivelul de
conștientizare/gradul de
cunoaștere a managerilor
români în privința regulilor
și standardelor de com-
pliance (conformarea cu
normele legale)?

Pentru a vă răspunde la
această întrebare trebuie
făcută mai întâi o distincție.
Pe de o parte, ca efect al
crizei economice de acum
zece ani, datorită intrării pe
piața națională a unui
număr mai mare de

companii străine cu o
abordare matură, cât și ca
urmare a întineririi clasei
antreprenorilor și
managerilor din societățile
autohtone mediul de

business din România a
înregistrat un progres în
acest sens în ultimul
deceniu. Comparativ cu
perioada „inocenței” din
anii 1990 – 2000, un număr

considerabil mai mare de
actori ai vieții economice au
înțeles necesitatea
consultării unui specialist în
vederea cunoașterii și
conformării la normele
legale relevante activității
lor.
Pe de altă parte însă, o bună
parte din antreprenori sau
manageri, chiar majoritatea
lor în anumite sectoare
economice și mai ales în
rândul întreprinderilor mici
și mijlocii, continuă să
prefere tratamentul în
detrimentul prevenției,
atitudine care este extrem
de riscantă și pe termen
lung, în mod inevitabil
contraproductivă.
Concluzionând aș spune
deci că trendul este unul
pozitiv, însă mai este cale
lungă până la maturizarea
pieței locale. 

cum percepeți atitudinea
clienților dumneavoastră
față de perioada mare de
timp în care se soluțio -
nează dosarele de către
instanțele judecătorești?

Perioada de multe ori
absurd de mare pe care o
presupune soluționarea
unui litigiu în România este
principalul reproș pe care

Vom asista la intensificarea gradului
de specializare a practicienilor
Interviu cu LAVINIA MINCU, Avocat Partener, Mincu & Asociații
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clienții noștri îl au vizavi de
sistemul național de justiție. 
Termenele nerezonabil de lungi
sunt o problemă cu atât mai
dureroasă atunci când vorbim de
probleme de natură comercială,
a căror soluționare rapidă poate
face diferența dintre eșecul sau
succesul unui proiect sau chiar al
unei afaceri.
De multe ori business-uri perfect
viabile sunt împinse către
insolvență și apoi către faliment
de imposibilitatea recuperării la
timp a unei creanțe sau de
dificultatea soluționării la timp a
unui litigiu cu un partener
comercial, furnizor sau
autoritate publică.
Sunt de părere că reglementarea
unei proceduri judiciare
accelerate - opțională,  chiar și
cu costuri suplimentare sub
forma unor taxe judiciare de
timbru mai mari, ar fi de natură
să crească mult previzibilitatea
raporturilor juridice și să
diminueze astfel riscurile
activității de business în
România.   

foarte mulți specialiști consi-
deră că va urma o criză econo-
mică majoră. împărtășiți
această opinie? cât de pregătite
sunt companiile românești să
facă față?

Având în vedere faptul că
economia mondială să află către
finalul ciclului de creștere,
ajustarea care va avea loc mai
devreme sau mai târziu va
trimite unde de șoc care vor fi în
mod inevitabil percepute și în
economia românească. 
Cât privește amplitudinea unei
astfel de tulburări, cred că este
tot atât de imprevizibilă pe cât
este și cauza ei declanșatoare.
Companiile românești mici și

mijlocii care sunt active pe piețe
susceptibile la fluctuații vor face
față mult mai greu contracției,
iar multe dintre ele vor dispărea.
Companiile mai mari, cu strategii
care anticipează perioadele
dificile, care au acces la surse de
finanțare, nu doar că vor depăși
o astfel de criză, însă chiar vor
putea profita de oportunitățile
pe care o criză le aduce
(scăderea costului forței de
muncă și a prețurilor activelor)
pentru a-și consolida poziția și
pentru a pregăti următoarea
perioadă de creștere. 

vom asista la o creștere a nu-
mărului de insolvențe în urmă-
torii ani? ce sectoare eco -
no mice sunt mai vulnerabile?

Experența trecutului ne spune că
de fiecare dată când vorbim de
recesiune sau chiar de
încetinirea creșterii economice
se înregistrează o creștere
considerabilă a numărului de
insolvențe.
În viziunea mea cele mai expuse
sectoare economice sunt cel al
comerțului și al construcțiilor. 
Cât privește comerțul, de fiecare
dată cât avem o creștere
spectaculoasă a consumului,
aceasta determină o creștere
proporțională a actorilor
economici dornici să profite de
ocazie, încurajați fiind de faptul
că nu sunt bariere considerabile
la intrarea pe această piață. Însă
o bună parte din acești actori nu
au resursele de capital sau
experiența actorilor consacrați,
iar atunci când presiunea
concurențială crește ca efect al
contracției pieței, cei mai puțini
eficienți sunt vor fi eliminați.   
În construcții principala
vulnerabilitate este capitalul
considerabil investit și

necesitatea respectării
termenelor de execuție și de
valorificare a investițiilor în
contextul în care activitatea de
creditare a fost deja limitată ca
măsură de prevenție de către
BNR. Or perioadele turbulente
din punct de vedere economic îi
determină atât pe consumatorii
individuali, cât și pe agenții
economici să amâne investițiile
imobiliare, lăsându-i astfel pe
dezvoltatori expuși riscului
insolvenței. 

cum vedeți evoluția profesiei
de avocatură în viitor, ținând
cont de impactul tehnologiei și
de exigențele clienților?

Ca și în celelalte domenii de
activitate, în domeniul juridic
tehnologia ne va degreva în
viitorul apropiat de două tipuri
de sarcini: cele cu un caracter
repetitiv, și cele ce presupun
procesarea unui volum mare de
date. Ca atare, va încuraja
axarea practicienilor pe acele
sarcini „creative”, care presupun
o valoare adăugată mai mare,
lucru va afecta profesia de
avocat atât în plan individual,
cât și în plan colectiv.
În plan individual vom asista la
intensificarea gradului de
specializare a practicienilor, mult
mai mult decât vedem astăzi, iar
în plan colectiv va încuraja
formele de conlucrare ale
avocaților, fie că acestea vor fi
centralizate (în structuri cum
vedem astăzi la casele de
avocatură) sau flexibile
(construite ad-hoc de la caz la
caz), pentru a valorifica
specializările complementare ale
mai multor practicieni.

cristian pavEl 

Companiile
românești mici și
mijlocii care sunt
active pe piețe
susceptibile la
fluctuații vor face
față mult mai
greu contracției,
iar multe dintre
ele vor dispărea.

De multe ori
business-uri
perfect viabile
sunt împinse către
insolvență și apoi
către faliment de
imposibilitatea
recuperării la timp
a unei creanțe sau
de dificultatea
soluționării la
timp a unui litigiu
cu un partener
comercial, furnizor
sau autoritate
publică.
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sunteți recunoscuți și
apreciați pentru calitatea
serviciilor. cum este orga-
nizat cabinetul beleca la-
wyer? care sunt ariile de
expertiză forte?

Dacă îmi acordați larghețe,
aș începe într-o notă
profund autentică ... nu știu
alții cum sunt, dar noi
suntem ca o familie, de fapt
chiar suntem o familie. 
Am rămas fidelă avocaturii
tradiționale pe care am
învățat-o, furând meseria,
de la cei cu care m-am
format, regretatul meu
profesor și maestru Antonie
Iorgovan – al cărui suflu, a
cărei prezență o simt mereu
vie – și cu care am lucrat, o
echipă de oameni
remarcabili. 
Avocatura tradițională are
aerul ei de care eu una nu
mă pot sătura, însă o
armonizez cu suflul nou al
avocaturii moderne, cu care
țin pasul. Este o combinație
mai mult decât
interesantă... de altfel, mie
îmi plac combinațiile ușor
excentrice și mi-am pus
amprenta de stil în meseria
mea. Îmi place să fiu
originală, să fiu eu și să arăt
ceea ce sunt fără a-mi afișa

măști inutile. Imitațiile sunt
dezagreabile, nu mă
caracterizează. Abordez
cauzele în care intru tot în
felul meu specific. Mi s-a si
spus ca am un stil aparte –
eram într-o procedura
judiciară...în fine, nu am să
intru în detalii. Esența este
că nu-mi place să lucrez
după tipare și, deci, nu o
fac! Este ceea ce le-am
transmis mereu și colegilor
cu care de-a lungul timpului
am colaborat, avocaților pe
care i-am format și, în mod
special, stagiarilor mei: să
fie originali, să simtă speța,
să creadă în cauza pe care o
reprezintă și să gândească
cea mai bună strategie. 
Pentru că ați adus în
discuție calitatea serviciilor,
aceasta nu îți poate fi
garantată nici de numărul
de avocați, nici de vechimea
pe piața avocaturii, nici de
rezonanța unui nume, ci
doar determinarea, dorința
de autodepășire, pasiunea
și respectul față de
profesie, altruismul ți le pot
asigura. Imposibil de stabilit
o ordine a acestor atribute,
ele sunt determinante și
interdependente,
impunându-se existența
unei consecvențe, fără de
care nu poate exista decât o

ascensiune fictivă.
Echipa noastră tânără este
condusă tocmai de aceste
principii, Etică, Integritate și
Perfecționism, Etica și
integritatea fiind
determinante în procesul
evolutiv al
perfecționismului și ne
definesc atât individual, pe
fiecare dintre noi, dar mai
ales ca echipă. Este deci,
ETICA, pilonul principal, în
exercițiul muncii noastre, în
avocatura pe care o simțim
și o creăm.
Noi ne-am dedicat
întrutotul și suntem acolo,
grăitori, unde alții nici nu ar
îndrăzni să fie. Nu există o
provocare mai mare!
Suntem buni, suntem
pricepuți și atât. Aceasta
presupune muncă,
perseverență. Apoi, fiecare
dintre noi are și aportează
doza lui de pasiune,
dăruirea. Și mai este
Talentul, talentul de a vedea
dincolo de povestea
clientului și de probe,
talentul de a ști de unde să
ridici speța ca să poți
construi cele mai bune
strategii. Cu asta totuși te
naști, îl ai sau nu! Adevărul
și harul...cele mai mari
calități!
Ca un profesionist, mi-am

întemeiat cariera în sfera
dreptului civil, am
coordonat și desfășurat
consultanță juridică de
specialitate și, cu precădere,
activități de asistență
juridică și reprezentare, în
fața instanțelor de judecată,
din București și din întreaga
țară, până la cel mai înalt
grad de jurisdicție, în fața
instituțiilor statului, dar și în
relație cu alți actori ai scenei
juridice: experți judiciari,
notari publici, administratori
judiciari, executori
judecătorești, dar și instituții
bancare și societăți
comerciale. Totodată, am
coordonat și coordonez
strategic demersuri în fața
Curții Europene a
Drepturilor Omului. De-a
lungul acestei perioade, am
activat în sfera dreptului
civil, administrativ,
comercial, fiscal și bancar, în
ultimii ani, punând tot mai
mult accentul și lăsându-mi
amprenta în sfera
domeniului penal, fără a
neglija chemarea pe care o
am pentru vastul domeniu
al civilului, asigurând
consultanță, asistență
juridică și reprezentare în
spețe ce vizează respectul
vieții private și demnitatea
persoanei.

Românii se luptă 
pentru drepturile lor
Interviu cu LAURA BELECA, Managing Partner, Beleca Lawyer
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cum a evoluat jurisprudența
cEdo? din ce sectoare / dome-
nii provin cele mai multe petiții?

De această dată vă ofer un
răspuns pornind de la un raport
statistic publicat, potrivit căruia
numărul de plângeri adresate
instanței de la Strasbourg și
acceptate spre examinare în
2018 a fost în creștere, în vreme
ce numărul de plângeri cu care a
fost învestită Curtea, în general
de către toate țările membre, s-
a aflat într-o semnificativă
scădere. Cele mai multe sesizări
adresate CEDO de-a lungul
timpului, dar în special în ultima
vreme, vizează cauze privind
interzicerea torturii, dreptul la
libertate și siguranță, dreptul la
un proces echitabil, interzicerea
discriminării ori protecția
proprietății. 
Raportat la țara noastră, în ceea
ce privește cauzele împotriva
României, conform statisticilor,
în 2018 ne aflam pe locul 2 în
topul țărilor care încheie
înțelegeri amiabile pentru a
evita un proces, fiind vorba
despre 691 astfel de înțelegeri
parafate. De asemenea,
România a fost condamnată în
71 de cazuri (dintre care 37
privind tratamente
inumane/degradante, 10 privind
dreptul la un proces echitabil și
8 pentru proceduri judiciare
prea lungi), plasându-se astfel pe
locul 3, după Rusia și Turcia.
În fine, cel mai de impact proces
în care România a fost implicată
și care a fost soluționat în 2018
este cel al închisorilor secrete
ale CIA, Statul Român fiind
condamnat întrucât că nu a
desfășurat o investigație efectivă
în cazul centrelor de detenție
americane plasate pe teritoriul
României.

cum apreciați atitudinea
clienților dumneavoastră față
de perioada mare de timp în
care se soluționează dosarele de
către instanțele judecătorești?

Pentru mine și pentru echipa de
avocați pe care o coordonez,
clienții sunt partenerii noștri. Noi
știm ce funcționează și ce nu
funcționează în justiție. Rețineți,
să nu-i mai credem pe cei ce au
ieșit din matca normalității
superiori nouă doar pentru că
sunt situați pe anumite poziții
(magistrați, demnitari, polițiști
etc.). Ceea ce trebuie să
înțelegem este că ei sunt acolo,
în afara reperelor, pentru că noi
le permitem, nu pentru că ei
sunt neapărat mai buni și,

pentru ca lucrurile să se
îndrepte, trebuie să ridicăm
capul, să spunem tare ceea ce
trebuie să se audă, să nu ne mai
complacem. Este dificil, știu, dar
este singura soluție de a reintra
în normalitate. Și, mai este ceva
ce se adaugă aici: România va
reintra în normalitate doar
atunci când va sancționa cu
adevărat derapajele
magistraților care aduc prejudicii
Cetății și astfel magistratul
cinstit va fi protejat.
Oricum ar fi însă, avocatul este
dator să stea umăr la umăr cu
clientul lui și să uziteze de toate
pârghiile pe care le are pentru a
repune pe făgaș orice derapaj
de la normalitate.

cât de mult își cunosc românii
drepturile? cine ar trebui să se
ocupe constant de creșterea ni-
velului de educație juridică în
țara noastră? cum se pot im-
plica avocații în acest proces?

Noi românii ne cunoaștem
drepturile. Acum... mai mult sau
mai puțin, temeinic sau mai
puțin temeinic, este raportat la
fiecare individ, dar ni le
cunoaștem și să știți că, în mare
parte, românii se luptă pentru
drepturile lor. Probabil că se
dorește să avem o etichetă mai
puțin onorantă pentru noi, dar
este doar ceea ce se servește
către mase, în realitate, eu
lucrând în fiecare zi cu oameni
care își pretind drepturile, vă
spun la modul cel mai serios că
românii știu și cine sunt și ce
drepturi esențiale au.
Ceea ce, însă, spun eu că este
important de ridicat în discuție,
este problematica respectării
drepturilor noastre, ale
românilor. Ceea ce cred că
trebuie să vă spun din start – și

Pentru mine și
pentru echipa de
avocați pe care o
coordonez, clienții
sunt partenerii
noștri. Noi știm ce
funcționează și ce
nu funcționează în
justiție.
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cei care mă cunosc știu asta
– este că nu pot să tac, nu
pot să rămân în pasivitate,
nu pot să întorc spatele și
să îmi spun că nu am
observat. Eu trebuie să
vorbesc, să spun ceea ce
trebuie să se audă, să atrag
atenția când s-a deviat de la
normalitate. Normalitatea
este și despre respectarea
drepturilor, în definitiv de
aici începem. Deci
întrebarea mea este, sunt
drepturile românilor
respectate și deci suntem
noi românii respectați? 
Un subiect atât de sensibil,
complex totodată și actual
în permanență, așa că trag
puțin aer în piept pentru a-
mi luat timp să gândesc
care ar fi cea mai potrivită
modalitate de abordare
astfel încât să nu se
transforme acest interviu
într-o lecție de drept despre
drepturi. Și aș porni de la
noi ca oameni, ca indivizi,
de la noi ca nație, de la
demnitate, de la principii de
bază, de la neamul nostru
care fără identitate și știrbit
de demnitate nu poate
exista, în timp se va stinge. 
Îmi doresc să văd mai mult
curaj, pentru că omul vine
la tine – om al legii – să-și
găsească dreptatea, să-i faci
dreptate și trebuie ca cei ce
și-au asumat această
responsabilitate să aibă și
curajul de a face ceva în
sens pozitiv. Să încetăm să
ne mai ascundem
pasivitatea în spatele
textelor de lege, pentru că
în definitiv a respecta legea
înseamnă să ai un
comportament pozitiv, să
faci ceva în sensul acesta,
nu să nu faci. 

Apoi, mai este și puterea
exemplului, de noi înșine
depinde, de fiecare dintre
noi care, prin ceea ce
facem, arătând respect față
de lege, promovăm, educăm
un comportament juridic
normal.    

cum vedeți evoluția profe-
siei de avocatură în viitor,
ținând cont de impactul
tehnologiei și de exi gen -
țele clienților?

Exact după cum spunea
Toffler în urmă cu 50 de ani:
individul care și-a însușit
principiul accelerației – care
e pătruns până în măduva
oaselor și totodată a înțeles

și cu creierul că lucrurile se
mișcă mai repede în lumea
din jurul lui – va compensa
în mod natural, automat,
inconștient, comprimarea
timpului; știind că situațiile
vor dura mai puțin, el va fi
prins mai rar pe picior greșit
decât cel ce își păstrează
fixe așteptările asupra
duratei, decât cel ce nu a
învățat să anticipeze
scurtarea frecventă a
duratei situațiilor. Și acum,
dacă reducem teoria expusă
la întrebarea
dumneavoastră cum văd eu
evoluția profesiei de
avocatură în viitor, ținând
cont de impactul
tehnologiei, vă răspund
simplu: Evoluție. Deja

internetul și modalitatea de
acces la informație a
amprentat activitatea
profesiei. Modalitățile
clasice de lucru sunt treptat
înlocuite cu cele din
categoria noii tehnologii,
fizicul se mută în online,
virtualul câștigă teren.
Tehnologia înseamnă
schimbare, schimbarea
accelerează, iar în lumea
avocaturii se poate specula
frumos acest ritm al
transformării, inovând
serviciile juridice,
implementându-le pe
platforme specifice.
Pe de altă parte, tehnologia
nu trebuie să sperie, nu
trebuie privită ca un inamic,
dimpotrivă, mă folosesc de
evoluția tehnologiei pentru
rezultate optime în
activitatea profesională, îmi
selectez bine informația și o
folosesc abil în interesul
cauzei clientului meu, o
cauză temeinic analizată,
astfel încât să-i putem oferi
clientului informația
completă și corectă de care
are nevoie pentru a îl ajuta
să ia o decizie asumată,
informată, făcându-l, în
acest mod, să conștientizeze
care sunt resursele de care
are nevoie pentru a fi cel
mai bine reprezentat. Deci,
în același timp,
interacțiunea mea cu
clientul este directă.
Tehnologia a apăsat
accelerația și tot ea te ajută
să ții pasul cu viteza.
Avocații au și vor avea locul
și rolul lor bine așezat, până
la urmă de noi depinde, noi
apăsăm butonul!

mircEa fica 
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După mai bine de 10 ani
petrecuți în avocatura de
consultanță, Mihaela poate
afirma cu certitudine că se
regăsește în cariera aleasă,
atât din punct de vedere
profesional, cât și personal. 
<< Avocatura impune o
cercetare aprofundată,
rigoare și atenție la nivelul cel
mai înalt, în combinație cu
răbdare, înțelegere și
flexibilitate în relația cu
clienții. Toate aceste „condiții”
necesare pentru a fi un bun
avocat se răsfrâng totodată în
mod natural orice interacțiune
umană din interiorul și din
afara biroului, conducând în
mod natural la contopirea
„avocatului Mihaela Popescu”
cu „omul Mihaela Popescu”.
>>
În ultimii doi ani, Mihaela
Popescu și-a desfășurat
activitatea în cadrul echipei
FIDASmart unde a participat și
a coordonat echipe în
proiecte complexe de fuziuni
și achiziții, precum și în
proiecte de drept imobiliar. 
<< În parcursul profesional

ales am căutat întodeauna să
îmi mențin vie curiozitatea, să
experimentez domenii și
proiecte noi și să
îmbunătățesc în mod
constant modul în care mă
raportez la clienți, la colegii
din echipă, precum și la toți
ceilalți participanți la mediul
juridic – de la colegi avocați și
clienții acestora aflați de
partea cealaltă în negocieri,
până la autorități și instituții
publice. Avocatura practicată
cu pasiune este mai mult
decât o simplă carieră; ea
devine o parte din viața ta, pe
care o întâmpini în fiecare zi
cu determinarea de a deveni
un profesionist și un om tot
mai bun, într-o continuă
evoluție. >>

AVOCATURA DE CONsULTANță
– NAVIGâND PRINTRE FUzIUNI
șI AChIzIțII șI TRANzACțII
IMOBILIARE 

În ultimii ani Mihaela a fost
implicată în unele dintre cele
mai răsunătoare proiecte de
pe piața de fuziuni și achiziții,
precum vânzarea grupului
A&D Pharma, cel mai mare
grup farma din România,
către Penta Investments,
precum și în proiecte de
anvergură din domeniul
imobiliar, precum achiziția
terenului pe care Cambridge
School of Bucharest dezvoltă
viitorul campus de ultimă
generație din nordul
Bucureștiului.
<< Atât piața de fuziuni și

achiziții, cât și piața imobiliară
au cunoscut o efervescență
continuă în ultimii ani,
amintind de apetitul
investițional anterior anilor
2007-2008. În 2018, presa de
specialitate recunoștea
atingerea unor maxime
istorice la nivelul tranzacțiilor
efectuate pe plan local, pe
fondul menținerii încrederii
investitorilor în potențialul
României la nivel
macroeconomic și al
existenței unor oportunități
considerabile de creștere a
afacerilor locale. Apreciem că
acest trend se va menține,
mediul de business aplicând
cu succes în ultimii ani diverse
metode de maximizare a
investițiilor prin infuzii
susținute de capital, printr-o
organizare corporatistă mai
riguroasă, prin accesarea a
noi piețe la nivel regional și
global și, nu în ultimul rând,
prin automatizare și
introducerea unor tehnologii
moderne.
În plan imobiliar, sesizăm
aceeași tendință ascendentă,
deși în multe cazuri putem
observa că aceasta este
motivată aproape exclusiv de
o presiune tot mai mare din
partea cererii pentru spații
rezidențiale sau comerciale în
centrele urbane importante.
Din acest punct de vedere,
există similitudini cu
circumstanțele care au
precedat celebra „bula
imobiliară”, dar numai timpul
ne va arăta dacă vom asista

la un nou „șoc” pe această
piață. >>

CEALALTă FAță A AVOCATURII -
AVOCATURA PRO BONO 

Ca parte din filosofia
FIDASmart, Mihaela s-a
implicat cu dedicație și în
proiecte pentru organizații
non-profit, acționând pentru
protejarea și promovarea
intereselor acestora. 
<< Ca avocat și ca om este
important să oferi societății o
parte din timpul și priceperea
ta – fie prin implicarea în
activități de voluntariat și în
acțiuni umanitare, fie prin
susținerea a însuși entităților
care pun bazele acestor
acțiuni. Personal, asistența
acordată unor clienți precum
World Animal Veterinary
Emissaries – fondatorii
proiectului Homeless Animal
Hospital – reprezintă un
exemplu clar în care cunoștin -
țele și calitățile de avocat pot
fi puse în slujba unui proiect
ce depășește sfera economică
și răspunde în mod direct
dorinței inerent umane de a
crea un viitor mai bun. >>

ÎN LOC DE CONCLUzII

<< Cred cu tărie că avocatura
făcută cu pasiune reprezintă
un izvor inepuizabil pentru
dezvoltarea personală și
profesională. Altfel spus, în
cuvintele lui Luc de Clapiers:
„Nu poți să fii drept, dacă nu
ești uman.” >>

Avocatura – între profesie și pasiune
de MIhAELA POPEsCU - senior Associate, FIDAsmart
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când ați decis să vă
înființați propria societate
de avocatură? care au fost
principalele motive? 

După 16 ani de activitate
profesională plină de
satisfacții în cadrul aceleiași
societăți de avocatură, am
luat decizia înființării acestui
nou proiect, față de care am
toata încrederea și care mă
entuziasmează în fiecare zi,
pentru motive multiple. În
primul rând, ne doream un
proiect care să se bazeze pe
echipă și pe încrederea
noastră în membrii acesteia,
precum și în faptul că
putem construi împreună o
casă de avocatură cu crezuri
proprii, în care să ne
regăsim fiecare. În al doilea
rând, proiectul a fost creat
și pentru că ne consideram
pregătiți de noi provocări,
precum extinderea ariilor de
competență și abordarea
unor noi tipologii de
proiecte de anvergură. 
La câteva luni de la lansarea
noului proiect GNP Guia
Naghi & Partners, pot spune
că așteptările noastre au
fost cu mult depășite, ne-
am consolidat echipa și am
dezvoltat noi arii de
practică, prin cooptarea
unor avocați experimentați

pe domenii pe care nu le
acopeream inițial.
Varietatea și complexitatea
proiectelor pe care clienții
ni le-au încredințat ne-au
demonstrat foarte devreme
că am făcut alegerea
potrivită și că GNP se află pe
drumul cel bun.

cum au primit clienții cu
care colaborați de foarte
mult timp vestea creării
gnp guia naghi și
asociații? 

GNP are propriii clienți,
atrași nu doar de reputația
individuală a avocaților
noștri, ci și de promisiunea
faptului că livrăm calitate și
răspundem întotdeauna
aplicat la obiectivele
concrete de business ale
clienților. Până la acest
moment, ne-am achitat
onorabil de această
promisiune, dovadă fiind
proiectele finalizate cu
succes (ex. reorganizarea
unui sistem național de
franciză în producție;
obținerea avizului Consiliului
Concurenței cu privire la
respectarea criteriilor
Altmark; parcurgerea în
timp record a numeroase
proceduri de autorizare a
unor tehnologii medicale

Ne-am consolidat echipa
și am dezvoltat noi arii de practică
Interviu cu MANUELA GUIA, Managing Partner, GNP Guia Naghi & Partners
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inovatoare; obținerea primului
aviz tehnic - de altfel singurul la
acest moment în România -
pentru o platformă digitală în
domeniul transportului
alternativ; obținerea unei
hotărâri judecătorești care
confirmă aplicarea ablațiunii
pentru amenzi de concurență).
Sperăm la același succes și
pentru proiectele în curs,
proiecte care implică 
investigații declanșate de
Consiliul Concurenței pe mai
multe piețe în legătură cu
suspiciuni de cartel, schimb de
informații sensibile și abuzuri de
poziție dominantă; propuneri
legislative menite să identifice
surse suplimentare de finanțare
destinate inovației în sănătate,
precum și propuneri de
mecanisme legislative moderne
de eficientizare a penetrării
vaccinurilor la nivel național;
reorganizări de activitate 
și sisteme alternative de
distribuție în varii industrii
reglementate; tranzacții
implicând cooptarea de investitori
pentru start-upuri etc.

aveți o expertiză extrem de so-
lidă, recunoscută și de directoa-
rele internaționale de profil, în
dreptul concurenței, pharma și
servicii medicale, achiziții pu-
blice, litigii și arbitraj etc. cum s-
au grupat membrii echipei de
avocați pe aceste domenii? care
sunt principalele provocări în
această perioadă tumultoasă?
în ce alte arii de practică vedeți
potențial de creștere? 

GNP are în acest moment
avocați grupați pe diverse arii de
practică. Domeniile de
specialitate au devenit
departamentele clasice la nivelul
unei societăți de avocatură:
Concurență și Ajutor de Stat,
Pharma, Protecția Datelor &
Tehnologie, Litigii, Proprietate
Intelectuală, Achiziții Publice,
Compliance, Corporate. Iar
gruparea echipei în aceste
departamente nu a ridicat nicio
problemă, dat fiind că fiecare
avocat deținea propriile
specializări. În ceea ce privește

mai tinerii membri ai echipei
noastre, avocați stagiari, aceștia
sunt liberi să aleagă într-o primă
fază care sunt domeniile care îi
atrag și să le “testeze”, urmând
să decidă care sunt acele domenii
cu care rezonează cel mai bine
cu personalitatea și pasiunile lor,
cu visele pe care și le-au facut
despre meseria de avocat etc. 

în baroul bucurești activează
acum (06.11.2019), 8.804
avocați definitivi, 844 avocați
stagiari și 102 avocați străini,
care lucrează în 575 de societăți
de avocatură și 6.014 cabinete
individuale. cum apreciați nive-
lul de competiție și cooperarea
existente în rândul confraților
din capitală?

Am fost plăcut impresionați de
modul in care proiectul GNP a
fost primit de către celelalte
case de avocatură, care ne-au
felicitat pentru demersul nostru
și cu care de multe ori am găsit
ocazii de colaborare și
parteneriat. Avem tot respectul
pentru avocatura de business
din România, pentru efortul
susținut depus cu fiecare proiect
în parte de specialiștii din piață,
pentru dedicarea lor pentru
calitate și tehnicitate. În aceste
condiții, firește, acerbă pe
această piață, mai ales având în
vedere cât de variată este oferta
și cât de complexă este - din ce
în ce mai adesea - cererea.
Credem, însă, că fiecare avocat,
indiferent de forma de
organizare a profesiei pentru
care optează, are locul lui pe
această piață, pe care poate să-l
creioneze și să-l consolideze
după cum dorește, în funcție de
propria măsură a succesului.

cristian pavEl 

Varietatea și
complexitatea
proiectelor pe care
clienții ni le-au
încredințat ne-au
demonstrat foarte
devreme că am
făcut alegerea
potrivită și că GNP
se află pe drumul
cel bun.
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în curând veți aniversa 18
ani de când ați intrat în ba-
roul bucurești. aveți o
experiență redutabilă în
managementul unor socie -
tăți puternice de avocatură.
ce reprezintă pentru dum-
neavoastră profesia pe care
o practicaţi şi care sunt va-
lorile după care v-aţi ghidat
mereu în exercitarea aces-
teia?

Este o profesie care mă
definește, neavând
niciodată intenția să o
schimb cu o altă profesie în
domeniul științelor juridice,
nu m-a tentat niciodată de
când am intrat în avocatură
să devin procuror sau
judecător. Aceasta este
„partea barei” în care mă
simt cel mai confortabil și în
exercitarea acestei profesii
am încercat întotdeauna să
mă ghidez după valorile
profesionale pe care mi le-a
insuflat maestrul meu,
respectiv loialitatea față de
client, responsabilitatea
lucrului bine făcut și la timp
și colegialitatea față de
ceilalți avocați și celelalte
profesii juridice, valori pe
care încerc să le transmit
mai departe și generațiilor
de proaspeți absolvenți de
drept și colegi nou intrați în
avocatură pe care i-am

crescut în calitate de avocat
îndrumător.

cum este structurată on-
cescu și asociații? care au
fost principalele provocări
în ultimii ani?

Societatea noastră este un
boutique law firm, având 7
avocați colaboratori, pe
lângă parteneri, dar
intenționăm să creștem în
următorii ani, politica
noastră fiind de a coopta în
echipa noastră câte cel

puțin 2-3 avocați din fiecare
generație de avocați stagiari
intrați în barou. În mod cert,
o parte considerabilă a
activității noastre o
reprezintă activitatea în
cadrul litigiilor, în special
cea care vizează litigiile între
profesioniști, indiferent
dacă acestea se desfășoară
în fața instanțelor de drept
comun sau curților de
arbitraj din țară sau din
străinătate. Bineînțeles, în
acest context, cea mai mare
provocare pe care o
întâlnim este practica

neunitară a instanțelor în
interpretarea unor anumite
norme de drept substanțial
sau procesual resimțite în
ultimii ani, respectiv după
intrarea în vigoare a noilor
coduri.

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

Seriozitatea și
promptitudinea în
rezolvarea problemelor
clienților care ne-au
mandatat. Nu cred că în
această profesie are vreo
relevanță deosebită dacă
avocatul este femeie sau
bărbat, niciuna dintre
categoriile respective
neputând să prezinte vreun
atu față de cealaltă în
aplicarea acestei profesii
care oferă aceleași șanse la
performanță indiferent de
sex, lucru demonstrat de
numărul mare de femei
avocat care obțin rezultate
deosebite, în egală măsură
cu bărbații avocat. Din acest
motiv, în cadrul societății
noastre nu valorizăm munca
avocaților noștri decât prin
raportare la rezultatele
obținute.

Reglementările tot mai complexe presupun
mai multe probleme juridice de rezolvat
Interviu cu RAMONA ONCEsCU, Managing Partner, Oncescu și Asociații
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cum reușiți să armonizați
experiența seniorilor cu dina-
mismul și entuziasmul tinerilor
avocați?

În cadrul societății noastre,
trăsătura comună care creează
coeziunea colectivului este
tocmai faptul că atât seniorii cât
și juniorii sunt animați de același
entuziasm și dinamism pe care îl
pun în slujba clienților astfel
încât celor mai tineri li se
transmite ideea că odată cu
experiența câștigată, oricât timp
alegi să practici această profesie,
entuziasmul și pasiunea nu
trebuie să scadă. Pentru că
acestea garantează un lucru bine
făcut așa cum sunt toate
lucrurile în care pui pasiune.

pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în considerare
recrutarea de noi colaboratori?

Ceea ce ne interesează în
procesul de recrutare de avocați
stagiari este în primul rând
dorința de a învăța, de a se
dedica deprinderii tainelor
practicării acestei profesii,
alături de cunoștințele teoretice
care, într-o foarte bună măsură,
sunt garantate de faptul că în
ultimii ani examenul de
admitere la barou a devenit un
criteriu de selecție serios cu
privire la bagajul de noțiuni
teoretice dobândit în facultate.

cum vă împărțiți între respon -
sabilitățile de avocat şi cele de
manager, antreprenor?

Destul de greu, având în vedere
că fiecare dintre cele două tipuri
de responsabilități presupune
alocarea integrală a timpului

către una sau cealaltă, pentru a
fi făcute bine. Cu toate acestea,
datorită pasiunii pentru această
profesie, pe care încă o am chiar
daca că au trecut aproape 20 de
ani de când o practic (glumesc),
nu am vrut să renunț în niciun
moment la a mai fi un avocat
pledant pentru că - înainte de a
fi antreprenor - voi fi în primul
rând avocat.

piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale dato-
rate reglementărilor tot mai
complexe, riscului crescut în arii
multiple, evoluției economiei
digitale și  presiunii continue
privind reducerea costurilor.
cum vedeți evoluția pieței avo-
caturii în românia, în acest con-
text?

Piața avocaturii în România nu
cred că va evolua diferit de
avocatura de pe alte piețe din
Europa sau din lume.
Reglementările tot mai
complexe presupun mai multe
probleme juridice de rezolvat,

adică o solicitare mai mare de
servicii pe piață, ceea ce lasă loc
accesului mai multor avocați,
fiind o piață în creștere și,
bineînțeles, lasă loc tuturor
modalităților de organizare
pentru practicarea acestei
profesii, în toate variantele
existente în prezent pe piață.
Din punctul meu de vedere, cu
cât sunt mai mulți avocați și mai
multă concurență pe piață, cu
atât va crește calitatea serviciilor
prestate pentru că, în opinia
mea, concurența nu poate face
nimic altceva decât să stimuleze
în mod pozitiv piața.

companiile românești sunt sub
presiunea instituțiilor – anaf,
consiliul concurenței, garda de
mediu, inspecția muncii, etc.
când vor înțelege funcționarii
publici că ei trebuie să stimuleze
mediul de afaceri, și nu să-l ti-
moreze?

Companiile românești și nu
numai cele românești au fost
întotdeauna sub presiunea
instituțiilor, și nu cred că această
presiune se va reduce curând.
Funcționarii publici sunt nevoiți
să respecte instrucțiunile primite,
iar verificările sunt de foarte
multe ori impuse de volatilitatea
ridicată a dispozițiilor legale
reglementare care aduc
permanente schimbări în ce
privește condițiile pentru
desfășurarea unei activități de
natură comercială. În opinia mea,
înaintea unor funcționari publici
„mai înțelegători” avem în primul
rând nevoie de mai multă
stabilitate legislativă, astfel încât
mediul de afaceri să aibă un grad
mai mare de previzibilitate pe
termen mediu și lung.

mircEa fica 

Cea mai mare
provocare pe care
o întâlnim este
practica neunitară
a instanțelor în
interpretarea unor
anumite norme de
drept substanțial
sau procesual
resimțite în ultimii
ani, respectiv
după intrarea în
vigoare a noilor
coduri.
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Clienții rezonează cu omul 
din avocatul lor și caută implicare,
empatie, înțelegere și determinare
Interviu cu ANDRA zINCă și ALINA IOANA zIDARU, avocați parteneri, zincă, zidaru sCA

ce model de organizare ați avut
când ați fondat zincă, zidaru
sca?

Zincă & Zidaru s-a dorit de la
început o societate de avocați
tip boutique, care să permită
partenerilor să se implice direct
și aprofundat în problemele
clienților. Am vrut, în esență, să
ne susținem clienții într-un alt
mod decât se practică în piață,
anume să le fim parteneri stabili,
prin implicarea personală,
susținându-le astfel activitatea
printr-o gamă largă de servicii.
Ne-am inspirat, firește, ca model
de organizare, din societățile de
renume din care ne-am
desprins, aducând însă un suflu
nou în modul de abordare, care
să se potrivească personalităților
noastre și dorinței noastre de a
face altfel avocatură de calitate.

care sunt departamentele care
generează în prezent cele mai
mari venituri? ce arii de practică
intenționați să dezvoltați în pe-
rioada următoare?

La acest moment, practica de
Compliance & Regulatory
generează un procent
semnificativ din venituri,
precum și proiecte dragi nouă.
Avem oportunitatea de a asista
jucători importanți din mediul
comercial și de a ne asigura,
astfel, că dorința lor de a
respecta întocmai legislația
națională și europeană se
materializează. Totodată,
practica de Proprietate
Intelectuală a societății noastre
s-a dovedit a fi profitabilă în
acest prim an de activitate,
ceea ce era și de așteptat,
având în vedere că avem o
experiență cumulată de
aproape 9 ani în această arie de
drept. Pentru viitorul foarte
apropiat, suntem în curs de a
crea plusvaloare în mediul
juridic, prin proiecte
înovatoare, desfășurate
împreună cu un partener în IT,
care să aibă în centru conceptul
de automatizare și care să vină
în sprijinul real al societății
civile și a profesioniștilor în
drept. Desigur, vom continua să
dezvoltăm inclusiv ramurile

care generează, în mod clasic și
constant, o gamă variată de
probleme juridice și în care
amândouă avem specializări
diferite – drept civil, drept
administrativ, drept fiscal,
drept european, protecția
datelor cu caracter personal
(oferind clienților inclusiv
servicii acreditate de Data
Protection Officer).

cât de importantă este încrede-
rea, credibilitatea și notorieta-
tea profesională pe care o
transmite avocatul clienților
săi?

La fel de importantă cum a fost
întotdeauna, însă într-o versiune
modernă. Piața s-a schimbat
destul de mult în ultima
perioadă, spre deosebire de
niște ani în urmă, când clienții
căutau exclusiv câini de luptă în
avocați, iar renumele era
garanția succesului. Acum,
clienții rezonează cu omul din
avocatul lor și caută implicare,
empatie, înțelegere și
determinare. Așa se traduc, în

Practica de
Compliance &
Regulatory
generează un
procent
semnificativ din
venituri, precum și
proiecte dragi
nouă. Avem
oportunitatea de
a asista jucători
importanți din
mediul comercial
și de a ne asigura,
astfel, că dorința
lor de a respecta
întocmai legislația
națională și
europeană se
materializează.
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zilele noastre, încrederea și
credibilitatea pe care o
transmitem clienților. În ceea ce
privește notorietatea
profesională, schimbarea în
piață este la fel de profundă.
Clienții tind să asocieze cu
profesionalismul mai mult
impactul uman pe care noi,
avocații, îl avem asupra lor, mult
mai puțin renumele nostru.
Aceste schimbări sunt probabil,
expresia devalorizării și
dezumanizării societății (pe de o
parte), precum și a înclinației
naturale a omului de a se
apropia de semenii lui (pe de
altă parte).

cum găsiţi echilibrul între viaţa
personală şi cea profesională?
ce lucruri aduc bucurie în viaţa
dumneavoastră, în afara profe-
siei de avocat?

Amândouă avem o experiență
semnificativă în mijlocul unor
firme de avocatură renumite,
unde am învățat atât cum ne
dorim să practicăm avocatura,
cât și cum nu ne dorim să o
facem. De aceea, pentru
amândouă, echilibrul work-life a
devenit esențial pentru a ne
menține și un echilibru intern, ca
persoane. Acesta este și unul

dintre aspectele apreciate de
clienții noștri pentru că propriul
nostru echilibru le transmite lor
forță și siguranță, ceea ce ne
permite să dezvoltăm colaborări
transparente și structurate. Când
suntem la birou, ne regăsim
bucuria pur și simplu în prietenia
și în colaborarea noastră, iar
când ieșim pe ușa biroului,
oazele noastre de liniște sunt
momentele simple petrecute cu
familiile, cafelele cu prietenii,
plimbările cu bicicletele și lumea
văzută prin lentilele aparatelor
de fotografiat. 

cristian pavEl 

Echilibrul work-life
(…) este și unul
dintre aspectele
apreciate de
clienții noștri
pentru că propriul
nostru echilibru le
transmite lor forță
și siguranță, ceea
ce ne permite să
dezvoltăm
colaborări
transparente și
structurate.
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centrele silhouette sunt pe
piață de la începutul anilor
2000. cum se prezenta
atunci industria de  înfru -
musețare în românia, com-
parativ cu ce avem în
prezent?

În anii 90 și începutul anilor
2000 saloanele de
infrumusețare din București
erau destul de puține ca
număr și apelau la tehnici
clasice de cosmetică, deloc în
pas cu tehnologia.
Majoritatea nu aveau
produse profesionale de
calitate, nu aveau aparate,
astfel că rezultatele obținute
nu erau întotdeauna cele mai
bune, deși existau mulți
profesioniști buni în
domeniu.  
Centrele Silhouette s-au
remarcat încă de la început
prin cele mai noi și eficiente
tehnologii de înfrumusețare
care au venit să înlocuiască
clasicele proceduri de
cosmetică care puteau
agresa tenul, cât și a
produselor profesionale de
top. Totodată, Silhouette a
fost cel care a introdus pe
piața din România conceptul
de remodelare corporală prin
tratamente cosmetice și

centru de slăbire. 
De atunci am adus în
România, în mod constant,
cele mai noi și eficiente
tehnologii de înfrumusețare,
aparatură medicală, pentru
remodelare corporală,
combatere a semnelor
înaintării în vârstă, pentru
îngrijirea constantă a tenului,
tratarea unor afecțiuni ale
tenului, cât și pentru epilare

definitivă. De la început am
investit în calitate și am adus
ceea ce este cel mai bun pe
piața internațională.

ce înseamnă îngrijire profe-
sională cu astfel de tehno-
logii de ultimă generație?

Să ținem cont că, pe lângă
aceste tehnologii de ultimă

generație, avem o echipă
competentă de medici,
cosmeticieni și
kinetoterapeuți. Asta
înseamnă că vei primi
soluțiile cele mai adecvate
pentru orice problemă sau
dorință estetică. Începem
întotdeauna cu o consultație,
pe care o oferim gratuit, în
cadrul căreia medicul discută
cu clientul, analizează situația
și oferă un plan personalizat
de tratamente, adaptat
bugetului clientului astfel
încât acesta să obțină
rezultatele dorite. Este
importantă analiza
specialistului înainte de a
începe planul de tratamente,
iar acest lucru oferă o
garanție a rezultatului final
dorit. Apoi, indiferent de ce
ne dorim: să slăbim, să
scăpăm de depozitele de
grăsime din anumite părți ale
corpului, să avem o piele mai
fermă, să diminuăm ridurile,
lifting facial fără operație sau
să tratăm semnele lăsate de
acnee sau petele
hiperpigmentare, pentru
toate acestea avem la
dispoziție tratamente
profesionale, cu aparate de
ultimă generație și produse
cosmetice cu ingredienți
activi în concentrație mare,

Pentru orice problemă a tenului
sau a siluetei găsești o soluție 
în centrele noastre
Interviu cu DIANA BAICU, Development consultant silhouette
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ale brandurilor de top Babor,
Guinot, Universkin, Dermia
Solution, Dermacte, LPG,
Academie sau
MOROCCANOIL.

ați menționat că vă axați
pe tratamente neinvazive.
care sunt acestea?

În secolul al xxI-lea,
frumusețea merge mână în
mână cu tehnologia. Ritmul
alert al vieții ne face să ne
dorim soluții eficiente, ale
căror rezultate le putem
remarca imediat, mai ales
când vine vorba despre
întreținerea și rejuvenarea
tenului. Astăzi acest lucru
este posibil și prin metode
neinvazive și minim
invazive.  Spre exemplu, în

locul clasicului lifting facial
prin operație, poți urma la
Silhouette tratamentul
Ultraformer, care, prin
ultrasunete micro și
macrofocusate, oferă efect
de lifting și fermitate,
complet neinvaziv, după o
singură ședință. Pentru
diminuarea ridurilor avem o
serie impresionantă de
tratamente pe baza
diverselor tehnologii,
urmând să o alegem pe cea
potrivită împreună cu
medicul specialist. La fel,
dacă avem depozite de
grăsime în anumite părți ale
corpului, depozite de care
nu reușim să scăpăm prin
sport și dietă, nu e nevoie să
facem lipoaspirație
chirurgicală pentru că avem
la dispoziție CLATUU, cel

mai avansat tratament de
criolipoliză, cu aplicatoare
de diverse dimensiuni,
pentru orice zonă a
corpului. CLATUU elimină
definitiv acele depozite de
grăsime. Dacă vrem să ne
remodelăm corpul și să
avem o piele mai fermă,
avem la dispoziție o serie de
tehnologii de ultimă
generație, precum LPG
Alliance, procedura de
endermologie care ne ajută
să slăbim rapid în
centrimetri, în cel mai
relaxant mod. 
Toate aceste tratamente
care au ca focus
îmbunătățirea calității pielii
pot fi folosite și de către
persoanele care au apelat la
diverse operații chirurgicale
sau care au filere.

care sunt tendințele în ma-
terie de proceduri anti-
aging?

Procedurile anti-aging sunt
înlocuite de cele Pro-Age, de
prevenție a apariției
semnelor îmbătrânirii.
Îngrijirea tenului este bine să
înceapă din timp pentru ca
efectele înaintării în vârstă să
fie amânate sau diminuate
cât de mult posibil. Putem
începe cu tratamentele de
super hidratare pentru ca
apoi să împingem apariția
semnelor îmbătrânirii cât de
târziu posibil. Tenul trebuie
îngrijit constant, conform
tipologiei acestuia, de aceea
este bine să apelăm la sfatul
specialiștilor și să nu facem
experimente pe cont propriu. 
Totodată, categoria de
healing este acum în creștere
pentru că oamenii au înțeles
că frumusețea trebuie să
meargă mână în mână și cu
sănătatea. Multe persoane
și-au sensibilizat pielea
folosind metode și produse
agresive de peeling excesiv,
după ureche.
Noi credem foarte mult și
promovăm trendul
diversității și al inclusivității
care se manifestă la nivel
global. Frumusețea nu mai
este încadrată în niște
standarde rigide, cel mai
important este să te simți
frumos/frumoasă și să
manifești acceptare față de
tine însuți și față de ceilalți.
Nu putem arăta la 50 de ani,
ca la 20, dar depinde doar de
noi să fim cea mai bună
versiune a noastră indiferent
de vârstă.

mircEa fica 
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soter & partners este o
companie prestigioasă,
înființată în anul 1993, care
asigură o consultanță inte-
grată – contabilitate, fisca-
litate, audit și recrutare de
persoane din afara Europei.
cum este structurat grupul
în prezent și câți angajați
aveți?

Compania a fost înființată
într-adevăr în urmă cu 25 de
ani, pe când nu existau
reglementări, reguli, corpuri
profesionale, legislație în
sectorul privat, profesioniști
obișnuiți să lucreze
independent, nu exista
experiență.
Puținele firme private
apărute erau conduse de
regulă de întreprinzători a
căror ultimă preocupare era
contabilitatea în partidă
dublă. Deciziile se luau …la
inspirație, sau în cel mai bun
caz pe baza evidențelor
organizate în… “agendă”. 
În prezent suntem 7
parteneri și 70 de soterici
deosebiți și unici.
cristian scafa a fondat
compania pornind de la
contabilitate și de la
pasiunea pentru
programare, creând un
program de contabilitate -
care a constituit temelia
afacerii mulți ani. Pasiunea

sa pentru cai stă la baza
conceptului logo-ului Soter.
Și cum ne place să
glumim…și-a câștigat
reputația de  “cel mai bun
călăreț dintre contabili”.
Talentul și viziunea sa au
făcut să atragă și parteneri
de excepție, profesioniști
desăvârșiți pe fiecare
domeniu. Suntem toți atât
de diferiți și cu siguranță
viziunile variate au condus
la progres și dezvoltare
dinamică. Și mai presus de
toate, ne simțim toți ca o
familie.
luminița obaciu –  Partener
Salarizare - face parte din
echipă încă din anul 1996.
Având în vedere
sensibilitatea operațiunilor

de salarizare dar și
multiplele modificări în
domeniul legislativ, mulți
dintre clienții noștri aleg să
externalizeze către noi acest
serviciu delicat.
dan manolescu - S-a
alăturat grupului Soter &
Partners în anul 2001, ca
Tax Partner. Din 2007 este
Consultant Fiscal, membru
al Camerei Consultanților
Fiscali din România, unde în
prezent deține funcția de
Președinte. În ianuarie 2013
a fost numit Secretar de
Stat în cadrul Ministerului
Finanțelor Publice unde a
coordonat procesul de
rescriere a Codului Fiscal și
a Codului de Procedura
Fiscală care au intrat în

vigoare începând cu anul
2016..În 2016 a primit titlul
de Eisenhower Fellow. A
revenit în echipa Soter în
octombrie 2015 în calitate
de Tax Partner.
romulus badea - S-a
alăturat Departamentului de
Consultanță Fiscală de la
Soter & Partners în 2005, ca
specialist în probleme de
fiscalitate a expatriaților.
Colaborează cu expatriați
din întreaga lume, abordând
şi analizând aspecte fiscale
internaționale complexe.
Recrutează lucrători din Asia
de Sud-Est, mai exact
Vietnam și Sri Lanka pentru
a aduce forță de muncă
necesară în construcții,
hoteluri și restaurante

Dorim să ne extindem
în principalele orașe din țară
Interviu cu MIhAELA RIșCO-MARTIN, Accounting senior Partner, soter & Partners
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(HoReCa), fabrici din industrii
diferite, cum ar fi prelucrare
carne și altele.
monica ștefan –S-a alăturat
grupului Soter & Partners ca
Partener de Audit în Septembrie
2001. Monica este membru
ACCA – Association of Chartered
Certified Accoutants începând cu
aprilie 2004, iar din septembrie
2009 și membru activ al Camerei
Auditorilor Financiari din
România. 
leonard scafa – are statutul  de
cel mai vechi dintre Partenerii
Soter, fiind în grup încă de la
începuturile sale, din 1994. Din
1994 coordonează cu succes
Departamentul Administrativ şi
de Trezorerie.
Eu, m-am alăturat echipei
Soter&Partners pe când eram
încă studentă în anul III la
Academia de Studii Economice -
Facultatea de Finanțe Bănci și
Burse de Valori. La început ai
doar speranță, ambiție și
perseverență, însă adăugând
pasiune, fiecare  pas și fiecare zi
este o bucurie și o plăcere, și
astfel au trecut mai bine de 18
ani pe o succesiune normală:
junior, senior, manager,
partener și încununând toate
calitățile din domeniu: expert
contabil, consultant fiscal,
expert evaluator, programul de
afaceri Executive MBA și alte
certificări și participări la cursuri,
pe drumul formării profesionale
și manageriale.
Am început drumul cu ambiție și
determinare, fiind în primul rând
un profesionist în domeniul
contabilității. Însă în drumul spre
management am realizat că
nimic din ceea ce îl face pe un
medic să fie un chirurg de
excepție nu îl pregătește să
conducă un spital. Am început să
devin tot mai atentă și
preocupată în a dezvolta

competențele manageriale
necesare într-un mediu 
atât de dinamic.
Am norocul că nicio zi nu
seamănă cu alta și că atunci
când ești înconjurat de oameni
frumoși și buni totul pare o
bucurie și provocările le rezolvi
cu ușurință. Am alături de mine
un excelent manager pe
contabilitate, Ilinca Militaru,
care s-a alăturat nouă din primul
an de facultate și în prezent
avem peste 12 ani împreună.
Încă nici nu știu ce iubesc mai
mult, cifrele sau oamenii, pentru
că în fapt tot drumul în viață
este despre oameni, fie că
vorbim de colegi, fie că vorbim
de clienți sau de toți cei cu care
interacționăm, și de aici și
frumusețea și bucuria drumului
profesional.

soter derivă din epitetul grecesc
Σωτήρ, care înseamnă “salvato-
rul”. câte afaceri au salvat și
consolidat specialiștii din cadrul
soter & partners?

Mă faceți sa zâmbesc. Încă mulți
din parteneri sau potențial

colaboratori mai cred că există
un domn Soter. Nu știu cât de
mulți cunosc faptul că Soter
derivă într-adevăr din epitetul
grecesc Σωτήρ, care înseamnă
pe de-o parte “salvatorul”, iar
pe de altă parte este
pseudonimul generalului lui
Alexandru Macedon,
întemeietorul de mai târziu al
dinastiei Ptolemeilor din Egipt și
care a construit Farul din
Alexandria. Să nu considerați că
am salvat afaceri….am fost
alături de companii și de clienții
noștri în relația lor cu
autoritățile fiscale, în dialogul cu
partenerii lor și am reușit să îi
reprezentăm cu încredere - ceea
ce a condus la relații de peste 10
sau 15, chiar 20 de ani
împreună. 

serviciile de externalizare con-
tabilă urmează exemplul celor
de salarizare și administrare de
personal și apelează din ce în ce
mai mult la soluții tehnologice
pentru a veni în sprijinul clien -
ților. de la ce număr de angajați
este oportun să apelezi la astfel
de tehnologii?

Am norocul 
că nicio zi nu
seamănă cu alta 
și că atunci când
ești înconjurat de
oameni frumoși 
și buni totul pare
o bucurie 
și provocările 
le rezolvi 
cu ușurință.
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Nu există un număr minim
de angajați pentru care este
oportun să apelezi la
externalizare sau la soluții
tehnologice…pot fi companii
cu un angajat sau cu mii de
angajați, pot fi companii
care au de la doar câteva
facturi de contabilizat, până
la mii și zeci de mii de
facturi. Având în vedere
răspunderea, dar și
contextul forței de muncă în
continuă restrângere,
asistăm la o tendință tot
mai mare de externalizare a
serviciilor și la o presiune
tot mai mare asupra noastră
de a găsi resursele umane,
oameni care să aibă
stabilitate și dorința de a
construi un drum
profesional pe termen
mediu și lung.

cum apreciați impactul
deselor modificări ale co-
dului fiscal și ale altor acte
normative importante asu-
pra activității contabililor,
consultanților fiscali, audi-
torilor și evaluatorilor?

În ultimii ani, modificările au
fost mult mai puține decât în
alți ani. Din păcate, în mediul
nostru actual, modificările în
fiscalitate se fac fie atunci
când se schimbă Guvernul,
fie atunci când se face
Bugetul. Principala problemă
pare că vine mai mult din
zona politică, și nu din zona
Ministerului de Finanțe,
unde am constatat creșterea
continuă a nivelului
profesional și competențelor
personalului administrativ.
Se simte o abordare total
diferită a autorităților fiscale
în cadrul inspecțiilor fiscale și

ne bucurăm. În ultimii zeci
de ani ne-am obișnuit cu
schimbările frecvente – 
așa că le luam ca pe niște
provocări frumoase ale unei
profesii în continua
schimbare.

fiscalitatea rămâne una
dintre principalele pro-
bleme cu care se confruntă
mediul de afaceri din țara
noastră. ce așteptări aveți
în privința reducerii poverii
fiscale de la viitorul gu-
vern?

Într-adevăr, fiscalitatea, prin
nivelul taxelor și prin
modificările frecvente, la
care se adaugă birocrația,
poate rămâne o provocare
pentru mediul de afaceri însă
și o soluție, cu un consultant
fiscal bun și un contabil
excelent alături.
Analizând programul actual
de guvernare și ce s-a
declarat în media, apare
așteptarea de reducere a
poverii fiscale, cel puțin prin
eliminarea supra-accizei.  În
practică, așteptările mele
sunt ca la un moment dat, în
timp, povara fiscală să
crească. 
Execuţia bugetară a rezultat
într-un deficit de 1,8% din
prognoza oficială de PIB a
anului 2019 în perioada
ianuarie-iulie, depăşind cu
mult nivelurile înregistrate în
perioada similară din anii
anteriori. Dacă analizăm prin
comparație, deficitul la 7 luni
este cel mai mare deficit din
ultimii 7-8 ani. 
În ultimii ani, în timp ce
deficitele au crescut la noi,
sunt țări din jur care au
reușit să reducă deficitul

bugetar. Ponderea în PIB a
veniturilor publice s-a
diminuat considerabil ca
urmare a reducerii taxelor,
fiind foarte mică comparativ
cu ţările membre UE. Daca
se preconizează în
continuare reducerea
taxelor, acestea vor atrage o
reducere a ponderii
veniturilor în PIB, în timp ce
se preconizează creșteri de
cheltuieli din sectorul public.
Deci, o creștere a deficitului.
În timp ce acoperirea
deficitului de cont curent
prin capitaluri străine care
nu generează datorie
externă - transferuri de
capital din Uniune sau care
au caracter stabil - investiţii
străine directe - s-a
deteriorat ușor. Prin urmare

apreciez că pe termen
mediu, o soluție de echilibru
va fi creșterea veniturilor în
PIB, prin o creștere de taxe.
Însă este doar o estimare. 
În același timp, îmi aduc
aminte de un clasament
realizat de Banca Mondială
pentru anul 2019, clasament
prin care România a fost
plasată pe locul 55 în
ușurința de a face afaceri în
general, în scădere continuă
față de anii precedenți. În
anul 2015 România a urcat
pe locul 48, ca urmare a
introducerii declarațiilor on-
line și a plăților electronice
de taxe. 
Podiumul acestui clasament
realizat pentru anul 2019
este ocupat de: Noua
Zeelandă - locul 1, Singapore
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- locul 2 și respectiv
Danemarca -locul 3. 
Ultimele locuri sunt ocupate
de țări precum Somalia,
Venezuela, Yemen. Înaintea
noastră se regăsesc țări
precum Estonia, Austria,
Lituania, Germania, Franța,
Spania, Olanda, Rusia, Italia.
Însă sunt ți țări după noi,
precum Bulgaria, Ungaria,
Croația și chiar Luxemburg. 
Cota impozitului pe profit de
16% ne situează peste țări
ca: Bulgaria -10% Cipru -
12,5% dar și sub state ca
Germania -30%, Franța -33%. 
Cota de TVA standard de
19% ne situează peste țări ca
Luxemburg – 17% și Malta -
18%, dar sunt și multe țări cu
o cotă ușor peste noi:
Bulgaria  -20%, Austria -20%,
Danemarca -25%, Ungaria
având cota cea mai ridicată,
27%.
Deci avem și lucruri bune și
avem și lucruri de
îmbunătățit. 

cum colaborați cu cabine-
tele și societățile de avoca-
tură din bucurești și din
marile orașe ale țării?

Atunci când profesioniștii se
unesc pentru a fi aproape de
un beneficiar comun  -
relațiile nu pot fi decât
excelente, de sprijin și
cooperare în ambele direcții.
Privim ca pe un parteneriat
esențial colaborarea cu
cabinetele de avocatură,
dezvoltând împreună pentru
clienții noștri comuni, cele
mai bune strategii juridice și
/ sau fiscale, mai ales când
vorbim de reprezentare în
fața instanței sau în relația
cu alte autorități fiscale.

care este strategia pe ter-
men mediu și lung a com-
paniei soter & partners?

Unul din planurile pe termen
mediu este să ne extindem
cu birouri în principalele
orașe din țară. Diversificarea
serviciilor actuale prin
dezvoltarea mai largă a
evidențelor pentru persoane
fizice, este o altă
componentă a strategiei de
dezvoltare. Sigur suntem și
vom fi atenți să ne adaptăm
la noua eră digitală prin
automatizarea cât mai
multor procese actuale. 
O altă mare provocare este
cum să răspundem nevoii
clienților de a avea parte de
o flexibilitate cât mai mare
atât în procesul de colectare
date / documente /
informații prin cloud, cât și în
a primi rapoarte
personalizate prin email sau
chiar prin sms pe telefon,
menținând în același timp
nivelul de protecție și
securitate. Și chiar dacă nu
suntem companie de IT,
departamentul de resurse IT
este unul tot mai semnificativ
în grup și ar fi imposibil ca
celelalte paliere de servicii să
poată funcționa
corespunzător, în absența
acestuia.
Într-o lume în care informația
este de neprețuit dar și
timpul și claritatea
informațiilor oferite,
înțelegem nevoia unei
raportări corecte și clare, în
timp util, în baza căreia să se
poata lua decizii de către
management. Punem la
dispoziție clienților noștri
rapoarte specifice în funcție
de nevoile lor. Formatul și

informațiile cuprinse în astfel
de rapoarte sunt flexibile și
adaptate la nevoile de
raportare de afaceri ale
fiecărui client și livrate la
termene tot mai strânse.
Ne dorim totodată să
creștem în următorii 25 de
ani. În echipa Soter&Partners
lucrează alături de mine
oameni deosebiți, oameni cu
mult suflet, cu competențe și
abilitati profesionale
excepționale, parteneri care
privesc compania ca a doua
casă. Și cum oamenii sunt
cea mai de preț resursă a
unei companii, mai ales în
domeniul serviciilor, sunt
convinsă că obiectivele
noastre de creștere,
extindere și diversificare vor
deveni realitate.

cum se îmbină în cazul
dumneavoastră viața de fa-
milie cu dedicația pentru o
carieră și un drum în afaceri
în domeniul contabilității?

Viața profesională mereu am
fost atentă să o echilibrez cu
viața personală. În primii 10
de ani, de la 20 până la 30 de
ani, împlinirea a venit mai
mult din succesul profesional
și din carieră, însă mereu
îmbinată armonios cu viața
socială. Am avut mereu
suportul familiei mele și al
părinților mei dragi. Pe la 30
de ani, într-o căutare
continuă de evoluție și
schimbare, mi-am spus
mie...că…. “Succesul îți poate
aduce o mulțime de
satisfacții, dar nu și acea
împlinire sufletească pe care
doar iubirea ți-o poate da”.
În următorii 10 ani, de la 30
de ani până la 40 de ani, am

continuat călătoria alături de
soțul meu, care mereu m-a
încurajat și susținut, ocrotit
și echilibrat. Am descoperit
bucuria infinită de a fi
mămica a doua minuni de
îngerași  Mihaela – 3 anișori
și Gabriel – 7 anișori. Sunt
rodul credinței că minuni și
miracole se întâmplă. Și ori
de câte ori privesc în
ochișorii lor – sunt copleșită
de bucurie și recunoștință.
Aș putea scrie romane
întregi despre arta de a fi
părinte, despre bucuria și
magia drumului, despre vise
care se împlinesc atunci când
crezi cu adevărat și ai
răbdare. Probabil când voi fi
pe un alt drum al vieții, voi
scrie cărți și voi picta, pentru
că nu știu câți știu că de
curând, am terminat Școala
Populară de Arte - secția
pictură.
În viață dacă cele două laturi
- profesională și personala-
se îmbină armonios, ai aripi
să zbori cât mai sus.. pe
toate planurile.
“Sunt două daruri pe care ar
trebui să le oferim copiilor
noștri: aripi pentru a zbura și
rădăcini pentru a se întoarce
acasă”. Și poți face acest
lucru cu timp și dăruire și
iubire infinită.
Cred că cu toții simțim că
timpul zboară repede.
Timpul pare a fi cea mai de
preț resursă a noastră. Așa
că oferind timp, iubire și
bunătate celor de lângă noi
cred că sunt cele mai
frumoase daruri ale vieții. Să
visăm. Să dăruim. Să fim plini
de bunătate. Să ne bucurăm
și să călătorim pe aripile vieții
cu încredere și speranță.

cristian pavEl 
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în curând veți aniversa 15
ani de la înființarea compa-
niei dumneavostră, una
dintre cele mai mari de pe
piața evaluării din româ-
nia. care sunt principalele
repere în activitatea dum-
neavoastră? ce înseamnă
echipa fairvalue şi care
sunt principalele arii de ex-
pertiză pe care le acoperiți?

Reperele noastre au fost și
sunt în continuare
pregătirea profesională
temeinică a membrilor
echipei și menținerea unei
calități ridicate a serviciilor
de evaluare prestate.
Clienții noștri sunt conștienți
de faptul că o evaluare
realizată corect îi ajută în
activitatea curentă a
companiei și le oferă
siguranța unor situații
financiare corelate cu
realitatea economică.
Echipa FairValue este
formată din peste 60 de
evaluatori, majoritatea cu
experiență de peste 10 ani
în profesia de evaluare. 11
dintre evaluatori au
calitatea de Membru
Acreditat ANEVAR, o

recunoaștere a nivelului
avansat de pregătire
profesională, obținută în
urma unui examen complex.

De asemenea, cei 11
evaluatori seniori sunt
specializați în verificarea
rapoartelor de evaluare

realizate de alți colegi
evaluatori autorizați.
Evaluatorii FairValue
realizează rapoarte de

În activitatea de evaluare contează
foarte mult raționamentul profesional,
care nu poate fi generat de un computer
Interviu cu ANUțA sTAN, Director General, FairValue Consulting
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evaluare pentru proprietăți
imobiliare, mașini și
echipamente tehnologice,
acțiuni ale întreprinderilor
cotate și necotate la bursă,
precum și rapoarte de verificare
a evaluărilor.

ce a stat la baza performanțelor
fairvalue consulting? 

Compania noastră a performat
constant în primul rând datorită
membrilor echipei, evaluatori cu
experiență și, nu în ultimul rând,
oameni cu caracter, profesioniști
desăvârșiți. Astfel, clienții au
încredere în serviciile noastre și
acum, după aproape 15 ani de la
fondarea FairValue.
De asemenea, a contat foarte
mult și obiectivitatea care a
caracterizat activitatea noastră,
pentru că evaluarea își atinge
scopul doar dacă avem un
raționament nepărtinitor și dacă
suntem independenți față de
părțile implicate într-o misiune
de evaluare.
Contează foarte mult și faptul că
suntem o echipă adevărată, de
peste 60 de evaluatori, care
lucrează împreună pentru a
asigura servicii de calitate
clienților din întreaga țară. 

cum a modificat tehnologia
modul de lucru al evaluatorilor
români?

Tehnologia a avut și are un
impact important asupra
activității evaluatorilor. La
începuturile profesiei nu existau
așa multe instrumente de lucru
ca în prezent. Am văzut chiar
rapoarte de evaluare redactate
la mașina de scris, cu fotografii
developate și lipite pe hârtie.
Astăzi avem software de editare

și de calcul, aparate foto
digitale, posibilitatea de a
identifica și vizualiza o
proprietate cu ajutorul sateliților
și a hărților online și multe alte
instrumente digitale utile
evaluatorilor. FairValue a
implementat un sistem
informatic performant care
poate genera automat un raport
de evaluare pe baza
informațiilor despre proprietate
colectate de către evaluatori cu
ajutorul unei aplicații mobile
instalate pe o tabletă, reducând
foarte mult efortul depus pentru
realizarea unui raport de
evaluare.
Tehnologia ne poate fi foarte
utilă, însă este foarte important
să știm să profităm de
instrumentele acesteia. Trebuie
să ne folosim de tehnologie, nu
să ne lăsăm acaparați și înlocuiți
de aceasta, pentru că în
activitatea de evaluare contează
foarte mult raționamentul
profesional, care nu poate fi
generat de un computer.

care sunt sectoarele (bancar, in-
dustrial, sectorul imobiliar, eva-
luarea în vederea impozitării,
afaceri - pentru M&A, etc.) cu
cel mai mare potential de creș -
tere pentru evaluatori, ținând
cont de experiența statelor dez-
voltate?

Evaluarea pentru garantarea
creditelor ocupă un loc
important în activitatea
evaluatorilor și, după părerea
mea, va fi și în următorii ani o
sursă de venituri deloc de
neglijat. 
Evaluarea pentru impozitarea
clădirilor a avut un impact
pozitiv începând cu 2016, odată
cu modificarea prevederilor
legale. Acest tip de evaluare

depinde însă foarte mult de
modificările Codului Fiscal și
este dificil de previzionat un
trend pe termen mediu și lung.
Evaluarea patrimoniului
societăților aflate în dificultate
este foarte importantă în
procedura de insolvență. Rolul
important al evaluatorului este
deja bine cunoscut în această
procedură legală, iar trendul
solicitărilor pentru acest tip de
evaluare depinde foarte mult de
mediul economic, deoarece o
situație precară a economiei
naționale conduce de regulă la o
creștere a numărului societăților
care intră în procedura
insolvenței. 
Există un potențial de creștere
în cazul evaluărilor afacerilor, fie
acestea de mari sau mici
dimensiuni. Antreprenorii din
România încep să realizeze că
valoarea afacerii lor nu este
generată doar de activele fixe de
tipul clădirilor și echipamentelor
tehnologice, ci și de activele
intangibile existente în acea
afacere, cum sunt mărcile
înregistrate, patentele,
brevetele, sistemele informatice
sau forța de muncă, active care
pot fi evaluate individual sau în
urma evaluării întregii afaceri.
Evaluarea de business este utilă
la vânzarea unui pachet de
acțiuni sau părți sociale, la
listarea la bursa de valori sau la
delistare, precum și la realizarea
unui plan de continuitate a
afacerii.
Cu o experiență de aproape 15
ani, suntem pregătiți să oferim
servicii de consultanță în
evaluare pentru toate tipurile de
bunuri, iar sloganul “singura
evaluare care ajută cu adevărat
clientul este evaluarea făcută
corect” este călăuza noastră. 

mircEa fica 

Antreprenorii din
România încep 
să realizeze că
valoarea afacerii
lor nu este
generată doar de
activele fixe de
tipul clădirilor și
echipamentelor
tehnologice, ci și de
activele intangibile
existente în acea
afacere, cum sunt
mărcile înregistrate,
patentele, brevetele,
sistemele infor -
matice sau forța
de muncă, active
care pot fi evaluate
individual sau în
urma evaluării
întregii afaceri. 

Evaluarea își
atinge scopul doar
dacă avem un
raționament
nepărtinitor și
dacă suntem
independenți față
de părțile
implicate într-o
misiune de
evaluare.
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Insolvența
reprezintă în
primul rând un
cadru organizat
pentru redresarea
unei firme al cărei
plan de afaceri nu
s-a realizat
corespunzător.

În momente de dificultate financiară,
nu există o colaborare susținută 
între debitor și creditori
Interviu cu GINA TAșCăU, Practician în Insolvență, FIDAsmart

După terminarea studiilor în 1998, Gina Tașcău s-a dedicat profesiei juridice în calitate de consilier juridic, activând în
această calitate de-a lungul timpul în firme din diverse ramuri economice - acoperind de la investiții imobiliare și farma
până la instituții financiare. În toată această perioadă, Gina a urmărit o evoluție profesională constantă, fapt ilustrat de
obținerea a numeroase calificări: mediator, manager de proiect, expert accesare fonduri structurale și de coeziune și,
cel mai recent, practician în insolvență.

doamna tașcău, aveți o
experiență de peste 20 de ani în
domeniul juridic, timp în care ați
colaborat cu firme din industrii
diferite în calitate de consilier
juridic. cum vedeți piața servi-
ciilor juridice astăzi în
comparație cu începutul anilor
2000?

Întregul mediu de afaceri a
cunoscut modificări
semnificative în ultimii 20 de
ani. O dată cu maturizarea
companiilor locale înființate
după Revoluție și intrarea pe
piață a unor jucători
internaționali, toate funcțiile
suport din cadrul firmelor
(departamentul contabil, juridic
etc.) au dobândit o importanță
sporită și au evoluat împreună
cu o realitate economică tot
mai complexă. Dacă la începutul
anilor 2000 a avea documente
juridice pregătite de contabil
era o practică des întâlnită, în

prezent oamenii de afaceri
înțeleg importanța de a apela la
profesioniști calificați în
domeniul juridic pentru o
administrare judicioasă a
afacerii pe care o conduc.

de la consilier juridic ați decis să
faceți pasul către practician în
insolvență. ce a determinat
această schimbare?

Cred cu tărie în perfecționarea
continuă și în necesitatea
experimentării a cât mai multe
domenii pentru a deveni un bun
profesionist. Decizia de a deveni
practician a venit pe fondul
acestei „sete de cunoaștere”,
după intersectarea în activitatea
de consilier juridic al unei
instituții financiar nebancare cu
diverse dosare de insolvență și
după cunoașterea îndeaproape
a avocaților ce ofereau asistență
de specialitate clientului,

ajungând astfel, să mă alătur în
anul 2018 în calitate de
practician, echipei FIDASmart. 

cum vedeți dumneavoastră
rolul unui practician într-un
dosar de insolvență?

Cuvântul „insolvență” este
asociat în mod automat de
multe persoane, indiferent de
pregătire, cu noțiunea de
„faliment”, de administrare a
„decesului” unei firme ajunse în
incapacitate de plată. În
realitate, insolvența reprezintă
în primul rând un cadru
organizat pentru redresarea
unei firme al cărei plan de
afaceri nu s-a realizat
corespunzător. Din această
perspectivă, rolul primordial al
unui practician este de a
permite debitorului o perioadă
de „respiro” și de a căuta,
alături de creditorii implicați,

Cred cu tărie în
perfecționarea
continuă și în
necesitatea
experimentării a
cât mai multe
domenii pentru a
deveni un bun
profesionist.
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cele mai bune soluții pentru
reorganizarea într-un mod
profitabil a activității acestuia.
Din păcate, în România, ne
aflăm preponderent în situații în
care nu există o comunicare și o
colaborare susținută între
debitor și creditori, fapt ce
conduce în mod precipitat la
faliment și lichidarea afacerii
debitorului.

cum vedeți piața insolvenței în
anii următori?

După cum reiese din cele mai
recente analize și publicații în
anul 2019 observăm o creștere a
incidentelor de plată, fapt
oarecum necorelat cu evoluția
încă pozitivă a economiei și cu
optimismul păstrat pe piața de

fuziuni și achiziții, unde vedem
în continuare tranzacții
importante. Cred că repetarea
unei situații de criză de
amploarea celei din perioada
2007-2009 este puțin probabilă,
dar - cum se întâmplă în orice
ciclu economic - vom cunoaște și
momente de regres când firmele
care nu au un management
corespunzător al fondurilor vor
întâmpina dificultăți și vor
deveni „candidați potențiali” ai
procedurii insolvenței. 

faceți parte din echipa de
specialiști reunită sub brandul
fidasmart. cum vedeți inter -
secția dintre profesia de consi-
lier juridic, profesia de avocat și
profesia de practician în
insolvență?

Experimentarea mai multor
profesii juridice (consilier juridic,
mediator, acum practician ) a
reprezentat un mare avantaj în
dobândirea unei viziuni de
ansamblu asupra rolului fiecărui
jucător din sfera serviciilor
juridice. Dacă un consilier juridic
poate fi cel mai bun cunoscător al
problemelor juridice cu care se
confruntă firma pentru care
lucrează, un avocat poate juca un
rol important aducând la masă
cunoștințe acumulate de la alte
firme din aceeași piață sau chiar
din domenii diferite. În același fel,
putem vedea o intersectare și
între profesiile de avocat și cea
de practician – un debitor sau un
creditor consiliat corespunzător
de un avocat specializat în
domeniul insolvenței va putea
controla mult mai bine
poziționarea sa în procedură și va
avea șanse multe mai ridicate să
obțină ceea ce își propune.

cristian pavEl 

În România, 
ne aflăm prepon -
derent în situații
în care nu există 
o comunicare 
și o colaborare
susținută între
debitor și
creditori.
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ce v-a determinat să
alegeți cariera de avocat?
ce modele profesionale ați
avut?

Încă din copilărie m-am
visat urcând scările
Facultății de Drept din
București și fiind avocat. Pur
și simplu. A fost un
sentiment care a venit de la
sine, fără să mă gândesc
prea mult la ceea ce
presupune, deși părinții mei
și-ar fi dorit să urmez alte
cariere (profesor sau
medic). Ulterior, ideea
avocatului de business din
filme a mai adăugat o
cărămidă la ceea ce visam
încă din copilărie. După ce
am terminat facultatea,
admiterea la Baroul
București a fost singura
opțiune la care m-am gândit
și care am considerat că mi
se potrivește. Faptul că
trebuie să-ți argumentezi
alegerile pe care le faci în
activitatea pe care o
desfășori, sinteza și logica
necesare acestor alegeri,
modul în care lucrezi cu
oamenii până la momentul

alegerii, toate fac parte
dintr-un proces care se
potrivește personalității
mele și care este, din
punctul meu de vedere,
intens și interesant.
Majoritatea profesorilor și
asistenților universitari de la
Facultatea de Drept erau
avocați (fie lucrau la marile

societăți de avocatură, fie
aveau propria firmă de
avocatură) și modul de a fi
al unora dintre ei a
contribuit la alegerea mea
de a fi avocat. Cred că a fost
un traseu firesc, alegerile au
venit cu multă ușurință
pentru că asta mi-a plăcut și
îmi place să fac.

aveți un masterat în busi-
ness law și sunteți docto-
rand în științe admi nis -
trative la școala națională
de studii politice și admi-
nistrative. cât de mult con-
tează aceste specializări în
activitatea dumneavoastră
de zi cu zi?

Alegerea de a continua
studiile după terminarea
facultății a venit din dorința
de a aprofunda anumite
domenii ale dreptului,
precum dreptul comercial,
contracte, protecția
consumatorului etc. Toate
principiile și noțiunile de
bază pe care le-am dobândit
în facultate le-am șlefuit pe
parcursul studiilor
postuniversitare și mă ajută
foarte mult în activitatea de
zi cu zi. Specificul activității
pe care o desfășoară Coca-
Ccola HBC România este în
strânsă legătură cu ariile de
drept menționate mai sus.
Dreptul comercial constituie
baza funcționării unei
societăți comerciale: de la
momentul înființării
societății, parcursul derulării

„Contribuim atât la bunăstarea 
și dezvoltarea comunității 
și a membrilor ei, cât și la
protejarea resurselor naturale”
Interviu cu FLORINA MARIANA hOMEGhIU, Country Legal Manager, Coca-Cola hBC România
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activității și până la momentul
suspendării activității sau radierii
și se împletește cu multe alte
arii de drept.

coca-cola hbc românia a fost
desemnată cea mai sustenabilă
companie de pe piața locală de
către România CSR Index 2019,
pentru al patrulea an consecu-
tiv. cât de mult contează
această distincție pentru
angajații și pentru partenerii
companiei? 

Sustenabilitatea este integrată
natural în strategia de business
pe termen lung a Coca-Cola HBC
România. Această recunoaștere
ne onorează, ne bucură și
reprezintă un motiv în plus de
mândrie pentru echipă. Este
meritul colegilor, cu toții au
contribuit și contribuie zi de zi la
aceste realizări. Foarte
important este că de la an la an
devenim mai buni, înregistrăm
un progres. Recunoașteri cum
este aceasta sunt întotdeauna
binevenite, însă, din punctul
nostru de vedere, cel mai
important lucru este să fim un
membru al comunității care
contribuie activ și generează
valoare. Contribuim atât la
bunăstarea și dezvoltarea
comunității și a membrilor ei, cât
și la protejarea resurselor
naturale. Recent, am lansat
Studiul de Impact Socio-
Economic al Sistemului Coca-
Cola în România și un nou raport
de sustenabilitate, iar rezultatele
acestor studii arată contribuția
importantă adusă economiei și
comunităților locale – 594
milioane de euro valoare
adăugată și 27.300 de locuri de
muncă susținute pe întregul lanț
de valoare, peste 1 milion de
euro investiți anual în proiecte

pentru comunitate. Majoritatea
indicatorilor din cele două
rapoarte sunt în creștere
semnificativă față de rapoartele
precedente și sunt încă o dovadă
a angajamentului ferm pe care
Coca-Cola îl are față de piața
locală, unde este prezentă de
peste 27 de ani. Până la urmă,
cu toții ne dorim să lăsăm după
noi o lume mai bună, o
moștenire pe care generațiile
următoare să o poată duce cu
mândrie mai departe. În calitate
de lideri ai industriei, vrem și
credem că este în
responsabilitatea noastră să îi
inspirăm și pe alții să ne urmeze
exemplul, de aceea îi încurajăm
și pe furnizorii și partenerii
noștri de afaceri să adopte
principii de sustenabilitate.

care sunt particularitățile
activității departamentului juri-
dic, ținând cont de numărul
foarte mare de contracte și fur-
nizori?

Activitatea echipei pe care o
coordonez acoperă numeroase
arii de expertiză, precum:
dreptul comercial, dreptul
concurenței, protecția
consumatorului, resurse
minerale, partea de regulatory,
contracte, derularea campaniilor
de marketing etc. 
Suntem o echipă formată din
cinci oameni – patru dintre noi
care au pregătire juridică și
gestionează activitatea din
cadrul Coca-Cola HBC România și
o colegă care asigură suportul
administrativ (relația cu anumite
autorități, Registrul Comerțului,
companiile de recuperare
creanțe etc.). 
Gestionăm intern cele mai multe
proiecte, dar avem și sprijinul
avocaților cu care colaborăm pe

anumite ramuri de
drept/proiecte punctuale, cărora
le mulțumim pentru
profesionalism și eforturi. 
Ce face diferența este
modalitatea în care se
abordează provocările. Pentru
noi, de exemplu, este important
că reușim să punem la un loc
experiența și viziunea de
business a tuturor celor care
dețin expertiza pe un subiect cu
impact asupra operațiunilor
noastre. Asta ne ajută să avem
reacții rapide și informate atunci
când este cazul, dar și să punem
în valoare know-how-ul intern și
experiența extrem de valoroasă
a oamenilor din diferite
departamente.

cum au evoluat cerințele
clienților și complexitatea dosa-
relor la care ați lucrat în ultimii
ani? 

Ca și avocat colaborator al
firmelor de avocatură în cadrul
cărora am lucrat, am observat
schimbări în cerințele clienților:
de la modul succint și practic în
care își doresc să primească o
analiză juridică, până la partea
de costuri. De asemenea,
interesul clienților față de
anumite ramuri de drept s-a
schimbat de-a lungul anilor. Au
fost perioade în care interesul
față de dreptul muncii, energia
regenerabilă, practica în
domeniul insolvenței etc. a fost
prioritar în activitatea clienților,
ulterior schimbându-se interesul
spre protecția consumatorilor și
protecția datelor cu caracter
personal. 
Cerințele și interesele clienților
sunt corelate cu situația
economică, modificările
legislative, modul de operare al
autorităților etc. Ceea ce pot să

„Colaborăm cu
anumite societăți
de avocatură din
România pentru
proiecte punctuale
în cadrul cărora
avem nevoie 
de cunoștințe
aprofundate 
de dreptul
concurenței, real
estate, protecția
datelor cu caracter
personal, litigii de
muncă etc.”

„În calitate de
lideri ai industriei,
vrem și credem că
este în
responsabilitatea
noastră să îi
inspirăm și pe alții
să ne urmeze
exemplul, de
aceea îi încurajăm
și pe furnizorii și
partenerii noștri
de afaceri să
adopte principii de
sustenabilitate.”
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menționez este că dreptul
comercial, contractele și
activitatea corporate au
rămas o constantă în
activitatea juridică și
prezintă importanță pentru
clienți.  

care au fost problemele cu
care v-ați confruntat mai
mult în ultimii ani?

Aș putea menționa faptul că
au apărut provocări de-a
lungul anilor ca urmare a
schimbărilor legislative în
domeniul protecției
consumatorului, gestionarea
deșeurilor de ambalaje,
implementarea cerințelor
GDPR la nivel local etc. Din
punct de vedere al activității
pur juridice, ne concentrăm
atenția și energia pe
domeniile de drept
necesare și importante
pentru derularea activității
organizației, astfel încât să
ne consolidăm cunoștințele
și să putem răspunde
prompt nevoilor de business
ale colegilor. 

cu ce societate de avoca-
tură ați avut / aveți colabo-
rări și în ce spețe (litigii de
muncă, dreptul concu ren -
ței, contrafaceri / ip, real
estate, m&a etc.)?

Grupul Coca-Cola HBC și,
implicit, entitatea din
România au un panel al
firmelor de avocatură cu
care colaborează pe diferite
proiecte/ramuri de drept.
Colaborăm cu anumite
societăți de avocatură din
România pentru proiecte
punctuale în cadrul cărora

avem nevoie de cunoștințe
aprofundate de dreptul
concurenței, real estate,
protecția datelor cu caracter
personal, litigii de muncă
etc.

piața serviciilor juridice
trece prin transformări ra-
dicale datorate reglemen-
tărilor tot mai complexe,
riscului crescut în arii mul-
tiple, evoluției economiei
digitale și presiunii conti-
nue privind reducerea cos-
turilor. cum vedeți evoluția
activității avocaților in-
house, în acest context?

Este adevărat faptul că
modul în care evoluează
economia unei țări își pune
amprenta asupra serviciilor
juridice, iar orice schimbare
legislativă impune și o
schimbare a structurii
interpretării juridice oferite
de către avocat clienților.
Consider că orice societate
comercială are nevoie de
consultanță juridică, având
în vedere faptul că întreaga
activitate a acesteia este
guvernată de drept și de
modul de implementare a
prevederilor legale (de la
înființarea societății
comerciale, până la
dizolvarea/lichidarea
acesteia). Avocații nu
intervin doar pentru găsirea
unor soluții în derularea
proiectelor de business, ci și
pe partea de compliance
și/sau de punere în aplicare
a Codului de conduită în
afaceri, care reprezintă o
arie de interes în cadrul
oricărei companii, indiferent
de industria în care
activează. Partea de costuri

aferentă serviciilor
juridice/nivelul bugetului
alocat serviciilor juridice
este un element relativ:
depinde de la o companie la
alta, de la dimensiunea
proiectelor pe care le
implementează compania
respectivă, la apetitul
pentru risc. În cele mai
multe cazuri cred că este
recomandat să ceri o analiză
prealabilă din partea
avocaților (interni sau
externi) să știi ceea ce
presupune o idee de
business, compania să își
asume riscuri în cunoștință
de cauză și să se evite
potențiale costuri mai mari,
în eventualitatea în care ar
apărea o sancțiune. Munca
pe care o prestează un
avocat pentru orice
societate comercială este
importantă și poate face
diferența în modul în care
sunt evitate riscurile care
pot apărea pe parcursul
derulării activității (de la
raporturi contractuale, până
la recuperarea creanțelor).

ce sfaturi le oferiţi doam-
nelor avocat aflate la înce-
put de carieră? ce calități
sunt necesare pentru un-
parcurs profesional consis-
tent?

Activitatea de avocat nu
este ușoară și trebuie să-ți
placă ceea ce faci. 
Este important să dedici
timp profesiei, să fii pregătit
să lucrezi într-un mediu
competitiv, să ai multă
răbdare să înveți lucruri noi
(atât din doctrină, cât și din
experiența celor din jurul
tău). Cred că pe lângă
partea de educație (care
trebuie să fie una solidă și
la care să așezi cărămidă
peste cărămidă pentru a
face o construcție trainică,
de durată), intervin și
spiritul de echipă,
integritatea, flexibilitatea 
în opinii și interpretări,
dorința de a investi în 
ceea ce faci.

ce pasiuni aveți? cum vă
deconectați după o săptă-
mână intensă de lucru?

Îmi place să citesc, îmi place
marea (dacă aș avea timp,
aș merge constant într-o
vacanță însorită la malul
mării) și îmi place să ies la
cafea cu prietenii sau
membrii familiei. De cele
mai multe ori, după o
săptămână plină, îmi petrec
sâmbăta dimineață cu soțul
și/sau prietenii la o cafea în
oraș (dacă este și soare
afară, cu atât mai bine).

mircEa fica 
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cum este organizată echipa
juridică a a&d pharma? cât
de important este acest de-
partament în evoluția gru-
pului? 

Având în vedere
dimensiunea grupului A&D
Pharma (aproximativ 6.000
de angajați) cât și
diversitatea activităților
comeciale pentru care se
acordă suport juridic (atât
distribuție de medicamente
cât și retail farmaceutic),
echipa juridică este împărțită
în două grupări de
specializare: regulatory,
litigation și IP, respectiv
comercial. În prezent
departamentul juridic este
deservit de 10 colegi, care
însă au o voință și dorință a
lucrului bine făcut ce
suplinește eventualele
inconveniente ale unei
echipe nu foarte mari.
Sunt parte a echipei A&D
Pharma de aproape cinci ani
și pot spune, nu că suntem
importanți (nu acesta este
rolul nostru într-o
organizație), ci că am
contribuit în primul rând la

construirea unei relații de
încredere cu oamenii din
operațional, și că în baza
acestui pod de încredere am
reușit să dezvoltăm
împreună proiecte de succes

care au culminat cu achiziția
A&D Pharma de către grupul
farmaceutic Dr. Max.
Astăzi, la un an și jumătate
de la preluare, putem să ne
mândrim cu o integrare de

succes și cu faptul că echipa
juridică a rămas unită să facă
față provocărilor ce au urmat
și cu siguranță vor urma.

cum vă motivați și stimu -
lați echipa de juriști și de
colaboratori?

Aici nu există rețete
predefinite. Am însă norocul
de a avea o echipă unită de
aceleași valori și principii
atât umane cât și
profesionale, echipă în
mijlocul căreia rolul meu a
fost să îi permit să se
dezvolte cu încredere în
forțele proprii, să identifice
soluții, să construiască un
proiect de la zero și să își
asume și rezultatele muncii
lor. Doar așa poate veni
motivația: când ți se acordă
încredere, spațiu să crești,
implicare directă în proiecte
de anvergură. 
Și nu în ultimul rând, îmi
doresc să am veselie multă
în birou. Să muncim cu
bucurie, să fie o atmosferă
veselă și familială care să
facă față provocărilor
zilnice.

Legislația românească impune 
cele mai înalte standarde de calitate 
a serviciilor de depozitare, manipulare
și transportare a medicamentelor
Interviu cu MIhAELA sCăRLăTEsCU, head of Legal & Compliance, A&D Pharma
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ați intrat pe lista celor mai
influenți 500 gc (general
counsels) din Europa centrală
și de Est, listă realizată de
directorul juridic internațional
legal 500. ce a reprezentat
acest lucru pentru dumneav -
oastră?

Mă bucur să vă spun că anul
acesta am primit din nou această
distincție (în data de 7 noiembrie
2019, evenimentul având loc la
Varșovia).
Îmi amintesc de momentul
intrării în lista 500 GC cu bucurie,
după 16 ani de carieră din care
11 dedicați industriei farma. A
fost o recunoaștere a muncii
depuse, a proiectelor finalizate
dar mai ales o recunoaștere a
profesionalismului și dedicării
mele din toți acești ani.

ce v-a determinat să vă
specializați în sectorul farma-
ceutic? 

A fost o întâmplare să lucrez în
sectorul farmaceutic. O
întâmplare fericită aș spune,
care m-a format nu numai
profesional dar și uman. Să
lucrezi în industria farmaceutică
atunci când ești empatic (și
avocații sunt oameni J)
presupune nu numai un grad
ridicat de rigurozitate și etică
profesională, dar impune în
același timp implicarea în
ajutarea comunității în paralel
cu asigurarea medicamentelor
necesare. Astfel, am descoperit
și m-am implicat în partea de
Corporate social responasability
cu acceași bucurie cu care
lucrez și în industria
farmaceutică. 

ce trebuie să facă și ce trebuie
să evite un avocat / un jurist ex-
pert în farma?

Ce trebuie să facă un avocat
expert în farma este oarecum
simplu: în primul rând trebuie să
înțeleagă industria, de la
momentul în care se fabrică
medicamentele (am vizitat fabrici
de medicamente și depozite)
până la momentul eliberării
medicamentului către pacient.
O să vă dau un exemplu
interesant despre ce înseamnă
munca oamenilor din această
industrie, a oamenilor care au
grijă ca medicamentele necesare
pacienților români să ajungă la
aceștia: distribuitorul Mediplus
aprovizionează cu medicamente
4.500 de farmacii și 550 de
spitale din România din depozite
la cele mai înalte standarde, nu
numai din România, care
însumează 40.000 de metri
pătrați și care adăpostesc 8.000

de tipuri de medicamente. Cu
titlu de exemplu, 160.000 de
medicamente sunt livrate către
spitale și farmacii la fiecare oră,
iar în anul 2018 au fost livrate
180.000.000 de medicamente.
De asemenea, un avocat
specializat în farma trebuie sa fie
implicat și inovator raportat la
industria reglementată și
restrictivă aplicabilă în domeniu.
Ce trebuie să evite? Rutina.
Rutina nu se potrivește
industriei farma, munca de
avocat/jurist în această industrie
nu este predictibilă și nici
previzibilă.

cum apreciați nivelul și calitatea
reglementărilor și a taxării pe
piața medicamenelor din țara
noastră? 

Având în vedere că România
este un stat Membru UE, în
ultimii ani legislația specifică s-a
adaptat legislației europene,

Ce trebuie să facă
un avocat expert
în farma este
oarecum simplu:
în primul rând
trebuie să
înțeleagă
industria, de la
momentul în care
se fabrică
medicamentele,
până la momentul
eliberării
medicamentului
către pacient. 
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astfel încât îmbunătățirile
ultimilor ani sunt vizibile.
Pe de altă parte, piața
românească încă mai
cunoaște turbulențe care
sunt în strânsă conexiune cu
legislația aferentă industriei
farma (mai ales pe partea de
reglementare a politicii de
prețuri  la medicamante),
dar avem încredere că se
vor găsi soluții.

ce eforturi presupune pro-
cesul de conformare la
legislația din sectorul far-
maceutic? ce particularități
are acest domeniu super-
reglementat?

Procesul de conformare la
legislația din sectorul
farmaceutic este unul
complex. În primul rând
trebuie să menționăm că
legislația românească
impune cele mai înalte
standarde de calitate a
serviciilor de depozitare,
manipulare și transportare a
medicamentelor, ceea ce

presupune investiții mai
mult decât semnificative
într-o industrie cu prețuri
reglementate (plafonate).
Totodată însă, având în
vedere că de calitatea
fiecărui act legat de
medicamente depinde însăși
sănătatea și viața cetățenilor
și implicit depinde starea de
sănătate a unei nații,
apreciem că super-
reglementarea este
necesară pe întreg lanțul de
distribuție: de la producția
medicamentului, la
autorizarea acestuia, la
promovarea medicală,
prescriere, etc.

legea sănătății a suferit
peste 3.000 de modificări în
23 de ani. când estimați că
vom scăpa de această in-
stabilitate legislativă accen-
tuată?

Din informațiile pe care le
deținem se lucrează la un
Codex al Sănătății pe care îl
așteptăm cu nerăbdare.

cât de mult au fost și sunt
afectați producătorii și dis-
tribuitorii de medicamente
de taxa clawback?

Aceasta este o întrebare
delicată. Având în vedere că
prețul medicamentelor în
România este deja cel mai
mic din Europa, o taxă în
plus suportată de
producător (care nu este
nesemnificativă) afectează
întreaga piață dar mai ales
afectează pacienții. Este
cunoscut deja faptul că
numeroase medicamente au
fost retrase de pe piața
românească tocmai din
acest motiv (cu titlu de
exemplu, din anul 2017 și
până în prezent au fost
retrase de pe piața
românească peste 700 de
medicamente).

cum apreciați activitatea
agenției naționale a medi-
camentului și dispozitivelor
medicale din românia?

Agenția Naționala a
Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale din
România este o autoritate
riguroasă și îmi face plăcere
să spun că am întâlnit
profesioniști adevărați
(farmacisti, medici) care
stapanesc legislatia si depun
toate eforturile pentru
indeplinirea atributiilor ce le
revin.

în cadrul ministerului
sănătății există direcția po-
litica medicamentului și a
dispozitivelor medicale.
când credeți că vom avea o
strategie de dezvoltare a
acestui sector?

Direcția Politica
medicamentului și a
dispozitivelor medicale are
un rol extrem de important
având atribuții atât în tot
ceea ce privește autorizarea
farmaciilor cât și în ceea ce
privește politica de prețuri. 
Însă în ce privește
dezvoltarea sectorului
farmaceutic, asumând că vă
referiți la modificări
legislative care să asigure o
cât mai eficientă penetrare a
medicamentelor de ultimă
generație în piața națională,
coroborat cu accesul
pacientului la medicamente
fără să mai existe
discontinuități, menționez
că nu Direcția ar trebui să
aibă o strategie, această
strategie trebuind să fie
analizată și asumată atât de
către Guvernul României cât
și de Parlament.

cristian pavEl 
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în calitate de legal mana-
ger al strauss românia ați
avut posibilitatea să vedeți
ce companii își protejează
mai bine proprietatea in-
dustrială. cum își prote-
jează compania dumnea -
voastră mărcile? 

Ne protejăm mărcile prin
colaborare, înregistrare și
monitorizare. Trebuie să ai
pus la punct un sistem
coerent pentru a fi
întotdeauna în gardă și în
contact cu businessul. O
comunicare permanentă cu
departamentul de
marketing și/sau R&D
(cercetare-dezvoltare)   îți
conferă ție, ca jurist și
manager de portofoliu IP, o
viziune clară asupra
proiectelor companiei. Dar
asta depinde și de modul de
organizare al fiecărei
companii. Astfel, poți fi
proactiv, poți înregistra
mărci/modele
industriale/modele de
utilitate etc., cu ceva timp
înainte ca produsele să iasă
pe piață.
Partea de monitorizare este
de asemenea importantă în
tot acest proces. Având în
vedere că în general operăm
în multiple jurisdicții, o
monitorizare a cererilor ce

pot veni în conflict cu IP-ul
protejat al organizației te
scutește de neplăceri și
surprize.

Există diferențe între com-
paniile multinaționale și fir-
mele românești în ceea ce
privește modul de abor-
dare și de înțelegere a
importanței acestui sector? 

Acum 10 ani aș fi spus da,
100%. Nu mai este cazul mai
ales dacă ne uitam la
companiile din IT&C, dar și
alte domenii tradiționale.
Trebuie să menționez că
atunci când mă gândesc la
„firme românești” includ aici
și firmele care au plecat la
drum cu capital 100%
românesc, dar pe parcurs au
atras capital străin, s-au

listat la burse, la New York
și Londra, s-au extins în
toată lumea. Cred că aș
putea numi cel puțin două
astfel de grupuri din această
categorie, dar ele sunt mult
mai multe. Da, este vorba
despre firme care nu mai au
capital 100% românesc, dar
care au pornit de aici și pe
care românești am să le
consider întotdeauna!

ați avut ocazia să cola -
borați cu o serie de avocați
și experți din alte țări. cum
sunt priviți juriștii români în
străinătate?

Foarte bine. Am avut de
recuperat un handicap
enorm. Aici mă refer la
avocatura de business,
pentru că pe aceasta o
cunosc cel mai bine. În alte
domenii am avut
reprezentanți marcanți în
instituții care nu au nevoie
de nicio prezentare: CEDO,
CEJ, ICC, dar când vine
vorba de avocatura de
business și rolul de avocat
in-house consider că am
pornit de la zero prin anii
2000. 
Ce să spui când te gândești
că vestul Europei are
companii în care poziția de
legal manager a fost

„Managementul propriei cariere
este chiar project management!”
Interviu cu CRIsTINA COsTAChE, Legal Manager, strauss România și Privacy Manager, strauss Coffee BV
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înființată acum 60 de ani?
Cumva, noi, românii, am reușit
să ardem etapele, să acumulăm
o experiență consistentă și să ne
situăm pe poziții de egalitate cu
confrații din statele dezvoltate.
Pot să spun asta din perspectiva
contactului cu avocații cu care
am colaborat cu ocazia
fuziunilor și achizițiilor la care
am participat sau la care am
coordonat partea juridică, prin
prisma managementului
segmentului de Protecție a
Datelor în mai multe jurisdicții,
dar și văzând legal manageri din
România promovați în poziții
regionale sau chiar globale. 

cum percepeți activitatea jude-
cătorilor specializați în proprie-
tate industrială din bucurești și
din marile orașe?

Activitatea judecătorilor
specializați în proprietate
industrială din București și din
țară este într-un proces de
continuă îmbunătățire. În acest
domeniu, specializarea este un
atu. Trebuie să ținem minte

întotdeauna de unde am plecat
și când. Eu mi-am început
cariera ca avocat pledant, în
provincie, la începutul anilor
2000. Completele nici măcar nu
erau împărțite în civil și penal,
iar redactarea încheierii se făcea
la mașina de scris. Între timp, au
apărut complete specializate,
platforma portal just
(http://portal.just.ro), aplicații
ca ECRIS. Din punctul meu de
vedere, suntem în altă lume
acum. 

ce le sfătuiți pe tinerele
doamne care doresc să se în-
drepte către avocatură sau
către o altă profesie juridică? 

Să își facă temele temeinic. În
acest domeniu există ceva
pentru orice tip de personalitate
– trebuie doar să te decizi ce ți
s-ar potrivi și să îți faci planul
pentru acea carieră. Și să știi la
ce te înhami. Orice ai alege, 
ai mult de muncit. Este nevoie
de o abordare structurată.
Alegerea unei cariere în
domeniul juridic trebuie

abordată ca orice proces
decizional. Unde vreau să ajung?
În cât timp? Ce sunt dispus să
fac pentru a ajunge acolo? Care
sunt pașii de urmat?
Absolvirea unei facultăți de
drept este un prim pas în cariera
juridică. Recomand tinerilor și
tinerelor să își aleagă drumul
încă din facultate, pentru că în
funcție de răspunsul la
întrebarea Unde vreau să ajung?
trebuie parcurși pași încă din
facultate. De exemplu: vreau să
ajung partener la o mare firmă
de avocatură. Ei bine, societățile
mari de avocatură recrutează
studenți. Pe care? Top 5 din anii
2 și 3. 
Vreau să ajung legal manager la
o multinațională. Cum? Sunt
două variante. Ori lucrezi o
perioadă într-o casă mare de
avocatură (atunci vezi mai sus),
ori din facultate treci direct in-
house pe o poziție de junior și
aștepți 7-10 ani pentru poziția
de legal manager.
Vreau să lucrez într-o instituție
europeană. Există o multitudine
de programe pentru urmarea
acestei cariere. 
În concluzie, trebuie o
documentare temeinică, pus la
punct un plan și parcurși pașii
pentru atingerea țelului.
Managementul propriei cariere
este project management.  

sunteți privacy manager al divi-
ziei de cafea pe Europa, având
opt ţări în subordine:  germa-
nia, rusia, ucraina, serbia, po-
lonia, românia, Elveţia şi
olanda. ce eforturi a făcut com-
pania dumneavoastră pentru a
se conforma din punct de ve-
dere uman, legislativ și al
aplicațiilor/echipamentelor
it&c la cerințele impuse de
gdpr?

Absolvirea unei
facultăți de drept
este un prim pas
în cariera juridică.
Recomand
tinerilor și
tinerelor să își
aleagă drumul
încă din facultate,
pentru că în
funcție de
răspunsul la
întrebarea Unde
vreau să ajung?



„Vreau o țară ca
afară”, spune
cântecul. Și eu
visez la o țară ca
afară! O țară în
care să avem
predictibilitate pe
cadrul legislativ în
ansamblul său.
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Este un proces continuu. De
fapt, este un proiect devenit
proces! Efortul este atât al
companiei, cât și al oamenilor.
Statele din regiunea de est a
Europei, inclusiv România, nu s-
au aplecat asupra problemei
protecției datelor până la GDPR.
Este o curbă de învățare. 
Procesul de schimbare a
modului în care oamenii percep
datele cu caracter personal, atât
pe cele ale lor și ale familiei, cât
și pe cele cu care vin în contact
în cadrul organizațiilor în care
lucrează, este unul de lungă
durată. Cere multă
perseverență. 
Oricâte aplicații și proceduri
introduci în organizație sau câte
sesiuni de instruire organizezi,
până nu se conștientizează la
nivel de individ impactul pe care
îl poate avea folosirea improprie
a datelor cu caracter personal
nu se poate schimba nimic.

aveți certificările cipp/E și
cipm, ambele emise de iapp
(asociația internațională a
profesioniștilor în protecția da-
telor). cât de greu se obțin
aceste certificări?

Aici sunt două bariere de acces:
costul cursurilor și limba
engleză. Costul total a fost de
aproximativ 3.000 de euro și a
inclus cursurile și examenele
pentru ambele certificări.
Cursurile se țin în limba română,
dar suportul de curs și
examenele sunt în limba
engleză. 
În ceea ce privește greutatea
examenelor, mie mi s-au părut
dificile. Mai ales CIPM-ul.
Structura este total diferită față
de modul în care suntem
obișnuiți să dăm examenele în
România. Dar nu este imposibil!

Dacă iei examenele în serios și te
pregătești în jur de 1-2
săptămâni pentru fiecare, se pot
trece cu brio. Am căutat ceva
statistici despre gradul de
promovabilitate, dar nu am
găsit. În România sunt în jur de
30 de persoane certificate IAPP. 

cum apreciaţi condiţiile oferite
investitorilor locali şi străini de
către administraţia locală şi de
către Executiv?

„Vreau o țară ca afară”, spune
cântecul. Și eu visez la o țară ca
afară! O țară în care să avem
predictibilitate pe cadrul
legislativ în ansamblul său (aș
puncta aici fiscalitatea), în care
reprezentanții instituțiilor de
stat și instituțiile în sine sunt
parteneri ai mediului de afaceri,
în care instituțiile au o

preocupare majoră în educarea
și ghidarea mediului de afaceri
privind alinierea cu legislația, în
care modificările legislative sunt
puse în aplicare ca urmare a
unor studii de impact și
modificările sunt corelate în
întreaga legislație adiacentă și
așa mai departe.
În zona aceasta există o
multitudine de inițiative,
asociații, patronate, precum și
orice altă formă de organizare
care încearcă să schimbe modul
în care interacționăm cu
instituțiile de stat, atât ca
indivizi, cât și ca organizații de
sine stătătoare – companii,
asociații patronale și
profesionale etc. Tot ce ne
dorim este să descoperim
deschidere și parteneri de
discuție.  

mircEa fica 
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sectorul energetic este ex-
trem de reglementat şi so-
fisticat. ce v-a determinat
să vă specializaţi în acest
domeniu? ce model aţi
avut?

Am fost mereu pasionată de
literatură și istorie,
împletindu-le pe cele două și
realizând eseuri destul de
complicate. De asemenea,
mi-au plăcut regulile, fie ele
morale, fie ele reglementate
și am încercat să le înțeleg și
să-mi stabilesc un set propriu
de valori. Întotdeauna mi-au
plăcut temele sofisticate,
deși nu neapărat
reglementate, ci mai degrabă
care ar fi putut fi urmărite
ceva mai creativ și mai liber
în interpretare și exprimare.
În același timp, dintotdeauna
mi-au plăcut provocările, așa
că sectorul energetic mi-a
venit oarecum mănușă și m-
am regăsit cu totul în acest
domeniu, care recunosc că
inițial m-a speriat foarte tare
(la acel moment, nu
înțelegeam nimic din partea
tehnică și îmi era extrem de
greu să-l înțeleg). Am avut
însă mereu oameni cu
adevărat profesioniști și
foarte deschiși în jurul meu,
care m-au ajutat să înțeleg
părțile tehnice și să mă
specializez în adevăratul sens

al cuvântului. Când am
învățat cu adevărat ce este
energia reactivă, am simțit că
fac parte din acest domeniu.
Este un domeniu în care în
mod constant trebuie să
înveți, să explorezi, să fii
deschis la nou, să cauți
abordări, iar asta este o
continuă provocare, fapt care
mă face să îmi doresc să mă
implic. Am avut noroc, de-a
lungul timpului, să lucrez cu
directori generali și
profesioniști de mare
excepție, oameni
extraordinari care m-au
determinat să mă dezvolt.

care sunt atuurile departa-
mentului juridic al Enel
Energie și Enel Energie
muntenia?  câţi juriști / an-
gajaţi numără acest depar-
tament în prezent şi cum
este el organizat?

Nu m-am gândit până acum
la atuurile Departamentului
din care fac parte, dar cred
că diversitatea (oameni de
diferite vârste, diferite
formații, având pasiuni
diverse) ne face să fim cu
adevărat deosebiți. De
asemenea, încercăm să
facem ce ține de noi și să
sprijinim businessul din care
facem parte, fără a aștepta
ca lucrurile să se întâmple:

dacă putem noi pune
lucrurile în mișcare și nu
suntem pasivi, așteptând să
vină din exterior, obținem
viteză de reacție și implicare,
două atuuri importante. De
asemenea, mă bucur să am
în jurul meu o echipă de
oameni cu adevărat
specialiști, gata să
împărtășească atunci când
avem un membru nou în
echipă (cum este cazul de
față). 
Nu suntem o echipă mare,
dar am învățat că nu putem
face totul singuri și nici nu
încercăm asta, deși uneori
poate ar fi mai simplu.
Colaborăm cu avocați
externi, în principal pentru
gestionarea litigiilor de
recuperare creanțe (al căror
volum este notabil și ar
implica un efort intern destul
de însemnat, fără un
beneficiu cu adevărat
semnificativ) și a unor litigii în
care credem că suportul unor
avocați externi poate înclina
balanța și poate aduce un
plus de valoare. Echipa
internă de litigii are parte de
provocări diverse, de la litigii
specifice domeniului, foarte
tehnice și specializate, la
litigii mai sofisticate care pot
fi privite ca pionierat. Sunt
mândră că oamenii din
echipă acceptă provocările și
ieșirea din zona de confort și

nu spun nu apărării unor
principii în care credem. 
În afara echipei de litigii, cea
care se ocupă și de
gestionarea relației cu
avocații externi implicați în
recuperarea de creanțe,
avem o echipă de
consultanță care acoperă
cele mai variate teme, de la
verificare și întocmire
contracte pentru activitatea
principală, consultanță
pentru probleme ridicate de
clienți, la suport pentru
campanii de promovare,
marketing, dezvoltarea de
produse sau canale de
vânzări. 
În acest moment suntem,
vorba poetului, „9 și cu
sergentul zece și nu avem în
piept inima rece”.

ce condiții trebuie să înde-
plinească un jurist pentru a
putea fi angajat în departa-
mentul pe care-l coor -
donați?

Îmi plac oamenii care au
pasiuni, oamenii care își
doresc să descopere lucruri
noi, oamenii care nu se
mulțumesc să se ascundă în
spatele unui text de lege, ci
care încearcă să găsească
sensul legii/reglementării,
astfel încât lucrurile să devină
posibile. Caut oameni care au

Îmi plac oamenii corecți, cu principii
etice, care au curajul să se exprime
Interviu cu OANA sOLOMON, Director Juridic, Enel Energie și Enel Energie Muntenia
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o sclipire în ochi, curioși, care
cercetează reglementările,
care vor să înțeleagă
businessul în care sunt
implicați. Îmi plac oamenii
corecți, cu principii etice,
care au curajul să se exprime. 

în ce mod ați fost afectați
de oug 114? 

Direcția Juridică este
preocupată mai mult de
interpretarea prevederilor
Ordonanței, precum și de
analiza modalităților în care
compania poate acționa
pentru rezultate cât mai
bune în condițiile date. 

cum colaborați cu autori -
tățile de reglementare și
control?

Direcția Juridică are rol de
suport atât în relația cu
autoritățile de reglementare,
cât și cu cele de control.
Suntem deschiși oricăror
discuții și cred că avem o
abordare constructivă cu
privire la chestiunile de
reglementare sau în caz de
control, având opinii solide și
argumentate, pe baza cărora
se fac dezbateri care conduc
de multe ori la rezultate
foarte bune. În ceea ce
privește controalele
autorităților, credem că
părțile pot conlucra pentru
găsirea de soluții eficiente
care să conducă la
îmbunătățirea proceselor și
la evitarea apariției de
sincope. Încercăm să
provocăm discuții care să
aibă drept rezultat
identificarea modalităților
optime de rezolvare a

problemelor întâmpinate. 
Nu avem în niciun caz o
abordare bazată pe atacarea
cu orice preț a controalelor,
ci încercăm să colaborăm
pentru beneficiul clienților
noștri. 

strategia Energetică a ro-
mâniei, cu un orizont de
timp până în 2030 și cu
proiecții până în 2050, pre-
supune un vast efort de
analiză și sinteză. care sunt,
în opinia dumneavoastră,
principalele probleme ale
sectorului energetic pe care
noua strategie ar trebui să
le rezolve?

Deși nu este domeniul meu
de competență și nici nu
consider că trebuie să ne
arătăm competenți doar în
mod formal, eu cred în
specializarea oamenilor și în
valorificarea resurselor, cred
că sunt câteva provocări în
următoarea perioadă, care își
așteaptă reglementările, cum
ar fi: securizarea

consumatorilor vulnerabili,
definirea și divizarea mai
exactă a furnizării de ultimă
instanță de serviciu universal,
distribuția on-grid și off-grid,
electrificarea și dependența
energetică, producția din
surse regenerabile. Aceste
subiecte vor constitui teme
de discuție interesante în
următoarea perioadă, ele
fiind deopotrivă interesante
pentru jucătorii din piață,
pentru autorități, clienți, atât
în sfera socială, dar și
politică. Mai mult decât atât,
rolul pe care Departamentul
Juridic îl are în privința unei
strategii este acela de a găsi
pârghiile necesare pentru o
implementare
corespunzătoare a acesteia,
punând accent pe optimizare
și eficientizare. 

cum apreciați pregătirea
judecătorilor specializați în
sectorul energetic?

Apreciez și am apreciat
întotdeauna poziția de

magistrat, alegerea mea
profesională fiind
determinată de faptul că
mama mea a fost judecător
peste 35 de ani, un om
pasionat de profesia sa, de la
care am moștenit pasiunea
pentru drept, dar de la care
am și învățat că pentru a fi
un bun judecător trebuie să
fii un om echilibrat și detașat,
capabil să analizeze cu
atenție fiecare detaliu, fără
părtinire și fără presupuneri,
un om care caută adevărul și
încearcă să-l scoată la
lumină. Profesia de judecător
necesită și dorința de a
învăța, a experimenta,
înțelegere și aplecare spre
cunoaștere. Activitatea
judecătorilor, ca și cea a
avocaților, are anumite sfere
de specializare, în principal în
domenii în care există un
număr mare de spețe.
Domeniul energetic nu este
un izvor de calibru, iar
spețele din domeniu pot fi
destul de variate, astfel încât
nu știu dacă se justifică o
specializare a judecătorilor în
acest sector. În ceea ce ne
privește, am constatat că
judecătorii sunt interesați de
domeniu, mai ales având în
vedere că energia este
esențială și din ce în ce mai
importantă în viața noastră,
astfel că interesul crescut
determină și o atenție sporită
acordată domeniului. Totuși,
fiind un domeniu tehnic,
judecătorii trebuie să apeleze
la experți, iar în această
materie ar fi mai multe
lucruri de făcut, aceasta fiind
o arie care se poate dezvolta
într-un mod mai accentuat și
specializat.  

mircEa fica 



72 www.lEgalmagazin.ro EdiŢiE spEcialĂ noiEmbriE 2019


DI

RE
CT

OR
I J

UR
ID

IC
I D

IN
 CO

MP
AN

II

sunteți absolventă a facul -
tății de drept din bucurești,
ați avut cel puțin până
acum o evoluție strălucită
în cariera profesională.
după perioada de studii, ați
lucrat cu trei firme de avo-
catură din sua și marea
britanie și cu trei organizații
internaționale (banca Euro-
peană de investiții, banca
pentru comerț și dezvol-
tare a mării negre și banca
Europeană pentru recon -
strucție și dezvoltare), dar
ați obținut și o serie de cali-
ficări profesionale în drept
(avocat recunoscut în baroul
din new york), conformitate
(international com pliance
association fellow) și inves-
tigarea fraudelor (certified
fraud Examiner). cum ați
ales să studiați și să vă
specializați în domeniul juri-
dic? ați avut un mentor, un
model? cum ați pătruns în
sfera selectă a practicieni-
lor din spațiul anglo-ameri-
can? 

Este o întrebare foarte
complexă. Am să le iau pe
rând. Am terminat un liceu
de matematică-fizică, la

acea vreme acest profil fiind
considerat de vârf în ceea ce
privește studiile medii. Cu
toate acestea, am hotărât să
dau la Drept când aveam
cam 16 ani – mărturisesc
faptul că am făcut-o dintr-un
idealism, din dorința de a
schimba ceva în bine în
lume. Idealismul acela s-a
dovedit folositor mai târziu,
nu neapărat în timpul
facultății, și a fost o alegere
pe care nu am regretat-o
niciodată. 
Nu am avut un mentor sau
un model în domeniul
juridic, am ales singură, spre
totala surpriză și
descurajare a părinților mei,
având în vedere că, la
vremea când am aplicat eu,
la Facultatea de Drept din
București erau 22 de
persoane pe un loc la
admitere, existând 150
locuri în total, iar ultima
medie de intrare a fost 8,75. 
Legat de experiența mea
profesională în spațiul
anglo-american: în primul
rând, am studiat foarte mult
pentru a obține un număr
de certificări. Mi-a plăcut să
învăț și am integrat
întotdeauna studiul cu

experiența de viață într-o
altă țară. Mi s-a părut
relevant să trăiești în mai
multe culturi și să înțelegi
cum se văd conceptele de
justiție, de drept, de
societate civilă, de
guvernanță și din
perspectiva altora – repet,
nu atunci când ești turist, ci
atunci când trăiești într-o
altă țară -  și să poți să
compari viața civică de
acasă, cu cea de acolo.
De asemenea, aș vrea să
subliniez faptul că nu „am
pătruns”, ci a fost o
călătorie profesională – pur
și simplu, pas cu pas, am
construit. Nu am știut
întotdeauna dacă
următorul pas va fi așa cum
îmi imaginasem, însă mi-am
lăsat opțiunea ca
imaginația mea să fie
depășită de realitate. Am
urmat studii, după aceea
am avut parte de multe
interviuri, am primit și
recomandări după primul
job în Marea Britanie, la
EBRD, unde au considerat
că am făcut o treabă bună
și m-au susținut prin
recomandări pentru mai
departe.

parcurgând cv-ul dvs., am
reținut că dețineți titluri
academice de la harvard
law school, school of so-
cial and political sciences,
hull university și de la fa-
cultatea de drept din
bucurești, dar și faptul că
ați absolvit programe de
specializare la ashridge bu-
siness school, columbia
law school și asser insti-
tute. cum a fost posibil să
fiți activă în businessul real
și să găsiți în paralel timpul
necesar pentru a vă apro-
funda neîncetat studiile?

Cred că ar fi destul de greu
pentru mine să fiu implicată
numai într-o anumită
activitate de business, fără
să învăț ceva nou. Inclusiv la
maturitate, după ce
dobândisem experiență și
diferite competențe de-a
lungul carierei, am urmat
patru programe de studii,
din care cele mai lungi au
durat doi ani de zile –
diploma în International
Compliance și programul de
Executive Leadership de la
Ashridge Business School s-
au întins, fiecare, pe 10 luni,

„Este relevant să trăiești în mai
multe culturi și să înțelegi cum
se văd conceptele de drept”
Interviu cu LIVIA DUMITREsCU, Legal and External Affairs Director, membru al echipei executive a Vodafone România
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iar unul dintre cele mai scurte
studii a fost, de exemplu,
Programul de Training pentru
Corporate Ombudsman.
Nu știu cum am găsit timpul, dar
în mod sigur mi-a folosit foarte
mult. Este extrem de important
pentru mine să învăț mereu ceva
nou. Nu aș putea face numai
lucruri practice pentru prezent,
trebuie să fac și lucruri
proiectate în viitor. Învățătura,
adică a studia, este ceva ce te
proiectează simultan în viitor și
într-o lume ideatică și, culmea,
asta te ajută să rezolvi
problemele concrete cu care te
confrunți în prezent.

aveți dublă cetățenie – română
și britanică, aveți o specializare
juridică suficientă pentru a răs-
punde oricăror exigențe pe linie
profesională, o carieră plină de
confirmări. cum ați ales, totuși,
să lucrați și să trăiți în românia,
fie și în board-ul unei corporații
multinaționale?

Întrebarea aceasta mi-a fost
pusă de foarte multe ori și m-am
gândit de tot atâtea ori la faptul
că niciun alt european, de
exemplu francez, englez sau
german, ori un american, nu m-
ar fi întrebat de ce aș alege să
lucrez în România. Mai mult
decât atât, când aceștia vin în
România sau într-o altă țară
vecină, știu sigur că sunt
întrebați, la rândul lor, ce i-a
făcut să lucreze în regiunea
aceasta a Europei. Deci, se pare
că întrebarea legată de motivul
pentru care cineva ar lucra în
România se referă mai mult la
țară, în sine, și nu la
naționalitatea, personalitatea,
pregătirea sau idealurile
persoanei respective.
În concluzie, în cazul meu, cred

că răspunsul e foarte simplu:
pentru că sunt român!

aveți o vastă experiență în bu-
siness: ați deținut funcții impor-
tante în banking (compliance
director la bancpost și membru
non-executiv al consiliului direc-
tor în cadrul victoriabank din
republica moldova), apoi ați ac-
tivat în una dintre cele mai im-
portante companii din
româ nia, omv petrom, în
funcții-cheie, cum ar fi director
corporate affairs & compliance,
director al primului birou om-
budsman corporate din româ-
nia și head of reward & respect
department. toate aceste po -
ziții au avut la bază pregătirea
dumneavoastră de jurist. cât de
mult timp v-a trebuit ca să vă
repliați/adaptați cu succes
dintr-o verticală de business în
alta, fiecare cu particularitățile,
specificul și secretele sale?

Cred că, în anumite privințe, nu
m-am repliat. Nu m-am repliat,
de fapt, niciodată total de la un
job la altul și nici nu m-am pliat
niciodată total pe sau pentru

vreunul dintre job-urile pe care
le-am avut și consider acest lucru
un avantaj deoarece, dacă devii
sută la sută job-ul pe care îl
preiei, nu mai crești niciodată. În
momentul în care tu ai devenit
job-ul pe care îl ai, nu-ți mai
dorești nimic, le știi pe toate - de
fapt, crezi că le știi pe toate -, nu
mai ești curios cu privire la nimic,
nu vrei să mai schimbi nimic. 
De aceea, consider că a nu fi în
întregime adaptat la o verticală
de business sau alta constituie
un mare avantaj. Așadar, sunt
foarte mândră de faptul că nu
m-am adaptat niciodată
complet. Asta nu înseamnă,
însă, că operez în afara
așteptărilor cu privire la
atribuțiile și cunoștințele mele.
Operez întotdeauna în
concordanță cu așteptările
respective, însă păstrez o
anumită notă de „rebeliune” –
intelectuală, de obicei, dar
câteodată și faptică, și îmi place
să cred că acest lucru ajută
business-ul.

vă aflați în fața unei noi provo-
cări, cel puțin la fel de mari ca
unele anterioare, când repo -
zițio narea dumneavoastră în
carieră a presupus pătrunderea
într-un domeniu cu totul nou.
acum ați acceptat pariul cu in-
dustria telecomu nicați ilor, în
postura de legal and External
affairs director al vodafone ro-
mânia. când considerați că veți
fi „ready” pe deplin, așa cum
sună și sloganul de promovare
al companiei?

Întrebarea aceasta seamănă
puțin cu cea anterioară. Sloganul
nostru se referă la viitor. Dintr-o
anumită perspectivă, nu cred că
suntem vreodată „ready” pe
deplin pentru viitor, pentru că

Sunt pregătită să
fiu tot ceea ce
sunt mai bun și
cred că acesta
este cel mai
important lucru.
Nu cred că cineva
poate să spună că
este într-adevăr
pregătit pentru
orice. 
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asta ar înseamna că știm
totul dinainte, nu mai există
niciun fel de surpriză. Ideea
este să fii „ready to explore”
– să fii gata să explorezi
viitorul, să fii gata să fii
surprins, să experimentezi,
să creezi și să recreezi. Aș
vrea să adaug, însă, că nu ar
trebui să fim gata să
acceptăm, să fim gata
pentru un viitor pe care
altcineva îl creează și îl pune
în fața ochilor noștri.  
Personal, nu voi fi gata nici
măcar pentru viitorul pe
care eu singură mi-l creez și
îl pun în fața ochilor mei,
dar voi fi mereu „ready” să
explorez, să încerc diverse
lucruri, să înțeleg, adică,
până la urmă, să trăiesc!
Acum îmi amintesc chiar un
citat al lui Albert Einstein,
care spunea „Nu mă
gândesc niciodată la viitor.
Vine singur suficient de
repede, oricum.”

sunteți pe coverta și la co-
manda corabiei telecom în
vreme de furtună, când
piața se consolidează, clien-
tela e volatilă și exigentă,
când tarifele serviciilor
încep să crească pentru a
contracara efectele legis -
lației și inflației, când în-
cepe bătălia pentru frec-
 ven țele noului standard de
comunicații 5g etc. sunteți
pregătită să duceți greul, ca
director juridic și de afaceri
publice, în astfel de vre-
muri?

Sunt pregătită să fiu tot
ceea ce sunt mai bun și cred
că acesta este cel mai
important lucru. Nu cred că
cineva poate să spună că

este într-adevăr pregătit
pentru orice. În schimb, poți
fi pregătit să faci tot ceea ce
poți tu mai bine ca să ajungi
unde trebuie. Asta e tot.
Deci, singurul lucru asupra
căruia putem să exercităm o
oarecare autoritate suntem
noi înșine și propria noastră
atitudine. 

cum apreciați perspecti-
vele profesionale ale unui
jurist de clasă în românia?
cum vedeți evoluția profe-
siilor juridice pe o piață
complicată, marcată de lip-
suri și corupție, educație 
incompletă și cultură pre-
 cară? ce vă motivează și vă
deschide aripile?

Cred că perspectivele sunt cu
adevărat pozitive. Dacă ești
un jurist foarte bun în
România, te poți face
remarcat mult mai ușor
decât în alte țări. Motivul
este simplu: în România,
diferența dintre job-urile de
vârf și restul job-urilor este
una semnificativă. În
momentul în care lucrezi într-
o companie foarte mare sau
într-o firmă foarte bună, ai
de-a face cu niște lucruri

extrem de complexe și de
diferite față de majoritatea
posturilor din zona de Legal,
iar această diferență mare nu
se regăsește în alte piețe.
Eu văd o evoluție pozitivă a
profesiilor juridice liberale,
marcată de progrese reale
în abilitatea avocaților, a
profesioniștilor din Drept de
a veni cu soluții creative
pentru diferite provocări.
Piața este complicată,
legislația este aplicată
neunitar de multe ori, deci
trebuie să fii neapărat
suficient de aplicat și de
realist și, în același timp,
suficient de inventiv, astfel
încât să găsești soluțiile cele
mai potrivite pentru
situațiile complexe.
În ceea ce privește lipsurile,
nu știu la care ne referim.
Sunt multe lipsuri, dar, în
același timp, nu sunt mai
multe decât în alte țări din
lume, iar asta este ceea ce
omitem, de obicei. Uităm
că, totuși, țara noastră este
membră a Uniunii
Europene, iar asta însemnă
foarte mult. De asemenea,
suntem membri în NATO, iar
aceste două apartenențe ar
trebui să ne confere mai
multă mândrie și încredere

în noi fiindcă am reușit
această performanță.
În general, consider că
Romania oferă unui jurist
unul dintre cele mai
interesante medii de lucru,
unde aproape orice
activitate trebuie privită
dintr-un unghi nou, trebuie
creată o abordare
personalizată de foarte
multe ori. Este o șansă de a
învăța să faci față
ambiguităților și de a te
maturiza profesional.
Așadar, perspective există,
trebuie doar să dai dovadă
de integritate, interes
pentru profesia aleasă,
dorința de a învăța și excela
în cel puțin o direcție, și
perseverență.
Ce mă motivează? În primul
rând, faptul că exist, că sunt
în viață. Cred că, de cele
mai multe ori, nu prețuim
acest lucru atât de simplu.
Sunt oameni pe planeta
noastră care nu știu dacă
mâine sau chiar în
următorul minut vor mai fi
în viață, și nu știu dacă vor fi
în siguranță. Consider că,
dacă poți beneficia de
aceste două lucruri atât de
simple, restul va veni de la
sine într-un fel sau altul și,
dacă am fi recunoscători în
fața noastră și în fața
societății pentru lucrurile de
care dispunem, probabil că
multe dintre problemele
noastre nici măcar nu ar mai
exista. Acum îmi amintesc
de un alt citat, al lui Mark
Twain, care spunea: „Mi-am
petrecut mare parte din
viaţă îngrijorându-mă de
lucruri care nu s-au
întâmplat niciodată”.

cristian pavEl 
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cum este organizat depar -
tamentul juridic al bnp
paribas? 

BNP Paribas este o bancă
lider în Europa, cu o
prezență internațională în
72 de țări și locații, cu peste
202.000 de angajați. Grupul
deține poziții cheie pe piața
financiară prin intermediul
activităților sale principale:
Piețele Interne și Serviciile
Financiare Internaționale
(ale căror rețele bancare de
retail și servicii financiare
sunt acoperite de  către
partea de Retail Banking
and Services);  Corporate &
Institutional Banking, care
servește două tipuri de
clienți: clienți corporativi și
investitori instituționali.
BNP Paribas este prezentă la
nivel local cu activitatea sa
Corporate & Institutional
Banking. Scopul prezenței
sale este, pe de o parte, să
sprijine activitatea locală a
clienților corporativi ai
Grupului, oferindu-le servicii
bancare de înaltă valoare și,
pe de altă parte, să ofere
soluții bancare de investiții
pentru întreprinderile locale.
În România, Banca oferă un
pachet cuprinzător de
servicii financiare pentru
corporații și instituții
publice, cu soluții

personalizate, bazându-se
pe know-how-ul și rețeaua
internațională a BNP
Paribas, una dintre cele mai
solide bănci din lume.
Pe lângă BNP Paribas
Corporate & Investment
Banking, Grupul BNP Paribas
este prezent în România și
cu alte activități, prin alte
entități:
• Arval: soluții de leasing

operațional și de gestio -
nare a vehiculelor
corporative;

• BNP Paribas Cardif:
furnizor specializat de
asigurări;

• Cetelem: finanțare
persoane fizice; 

• BNP Paribas Leasing
Solutions: soluții
specializate de leasing și
închiriere;

• BNP Paribas Real Estate:
tranzacții, evaluare,
administrarea
proprietăților, consultanță.

Suportul juridic în cadrul
BNP Paribas România este

astfel organizat încât să
asigure acoperirea întregii
arii de servicii oferite, cu
persoane dedicate, conform
pregătirii, fiecăreia dintre
entitățile mai sus-
menționate. Acești experți
juridici își desfășoară
activitatea în cadrul
fiecăreia dintre entitățile
menționate, având în același
timp o strânsă cooperare în
ceea ce privește proiecte
comune întregului grup BNP
în România sau aspecte
legislative de interes comun. 

băncile comerciale din ro-
mânia sunt obligate să
aloce resurse suplimentare
semnificative în zona de
conformare cu toate regle-
mentările europene din ul-
timii ani,  cele care au
început să intre în vigoare
sau care urmează să fie
adoptate. Este vorba des-
pre oug 114/2018, psd2,
gdpr, basEl iii, mifid ii și
sEpa. toate aceste regle-
mentări supun instituțiile
de credit unor rigori și
exigențe fără precedent. ce
efort presupune această
activitate de prevenție și de
respectare a standardelor
de conformitate?

Activitățile destinate
respectării conformității

Promovăm o cultură „client-centric” 
de responsabilitate și etică profesională
Interviu cu CRIsTINA BUTUFEI, Director Juridic, BNP Paribas sA Paris sucursala București
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presupun un efort conjugat din
partea mai multor
departamente. În funcție de
specificul reglementării,
coordonarea implementării este
realizată de către departamentul
relevant, cu implicarea și
susținerea Departamentului
juridic, beneficiind atât de
experiența specialiștilor de la
nivel local, cât și de cea
existentă la nivel de grup. Toate
acestea presupun alocarea
eficientă a resurselor existente
dar și aportul de resurse
suplimentare. Spre exemplu,
conformarea la cerințele GDPR a
presupus o reorganizare
eficientă a resurselor interne,
dar și crearea de noi poziții.
Soluționarea eficientă a
problemelor juridice presupune
găsirea unui echilibru între
inflația legislativă, ce pune
presiune pe resursele
departamentului juridic, și
eficientizarea costurilor alocate
serviciilor juridice printr-o bună
organizare internă sau apelarea
la servicii juridice externalizate,
atunci când volumul și
complexitatea problemelor
ridicate depășesc capabilitățile
interne.   

ce implicații are procesul de di-
gitalizare asupra activității de-
partamentului juridic pe care îl
coordonați?

Ca parte a procesului de
digitalizare prin care trece
întreaga societate și care
presupune schimbarea
mentalităților și a modalităților
de lucru, juriștii au un rol cheie
în transformarea digitală a BNP
Paribas. Ca urmare, este
necesară o creștere și o
adaptare a know-how-ului
juridic, precum și dobândirea de

noi aptitudini, în confruntarea cu
dezvoltările tehnologice. Sub
sponsorizarea domnului Georges
Dirani, Group General Counsel,
grupul BNP a creat un program
special de pregătire dedicat
juriștilor din cadrul său, pentru
a-i ajuta să devină cu adevărat
„un avocat al viitorului”,
sprijinind astfel ambiția grupului
de a deveni un actor major pe
piața digitală a serviciilor
financiare. Procesul de digita -
lizare presupune ca juriștii să fie
deschiși către schimbare, flexi -
bili, agili, accentul punându-se

pe activitatea juridică ce aduce
valoare adăugată, pe anticiparea
riscurilor juridice și abordarea
acestora într-un mod pragmatic,
pe recunoașterea și soluționarea
ingenioasă a problemelor cu
impact global.

cum vă motivați echipa? pe ce
abilități puneți accent atunci
când luați în considerare recru-
tarea de noi colaboratori? 

Pe lângă setul de competențe
tehnice pe care le căutăm,
pentru noi este foarte important
ca profilul viitorilor noștri
colaboratori să se potrivească
valorilor companiei. În BNP,
promovăm o cultură
„client-centric” de
responsabilitate și etică
profesională și ne dorim ca
fiecare dintre noi să înțeleagă și
să adere la un ideal comun –
acela de a fi banca de referință
la nivel internațional – astfel,
acordăm o importanță
deosebită perioadei de induction
și dăm timp noilor colegi să se
familiarizeze cu mediul. În
general, leadershipul companiei
merge pe ideea de a inspira și
investește în mod constant
resurse importante atât pentru
dezvoltarea competențelor
angajaților, cât și pentru
promovarea unei culturi de
inovație și creativitate, axe
esențiale pentru progres. Juriștii
de mâine, în afară de a avea o
solidă pregătire tehnică, trebuie
să aibă o atitudine deschisă și
adaptabilă schimbărilor rapide,
să fie flexibili în a găsi soluții
convenabile atât din punct de
vedere juridic, cât și comercial,
să fie capabili să optimizeze
procesele existente. 

mircEa fica 

Conformarea la
cerințele GDPR a
presupus o
reorganizare
eficientă a
resurselor interne,
dar și crearea de
noi poziții.
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Poliana Gogu-Naum a fost desemnată
Rising Star pentru România în cadrul
Europe Rising Stars Awards, ceremonie
care a avut loc recent la Londra.
Premiile au fost acordate de către
Euromoney Legal Media Group, trust
editorial juridic din același grup cu
prestigiosul ghid IFLR1000. Competiția
urmărește celebrarea performanței
avocaților de business sub 40 de ani,
fiind acordate premii pentru fiecare
țară în 19 jurisdicții europene. De
asemenea, se acordă premii pentru
avocați pe 20 de arii de practică. Este

prima ediție dedicată Europei.
„Sunt extrem de onorată să primesc
acest premiu foarte important, care
vine ca o recunoaștere a valorilor
noastre la nivel de firmă, cât și ca o
recunoaștere individuală a mea ca
avocat. Este măgulitor să fiu aleasă
Rising Star pentru România ca avocat
de business sub 40 de ani, în urma unei
cercetări riguroase. Și este și o
motivare în plus să continui cu și mai
multă dedicare și profesionalism”, a
subliniat poliana gogu-naum (foto),
Counsel RTPR Allen & Overy. 

NNDkP a acordat asistență omului de
afaceri Vicentiu Zorzolan în vânzarea
simultană, etapizată și în coordonare
cu partenerul său, Octavian Radu, a
participațiilor deținute în societățile

Sistec Next Docs și Sistec Confidential.
Aceste două societăți sunt liderii pieței
românești de servicii integrate de
arhivare electronică, managementul
documentelor și distrugere securizată. 
Sistec Next Docs și Sistec Confidential
au avut o creștere spectaculoasă și
continuă să se dezvolte pe fondul
mutațiilor aduse de revoluția
tehnologică în gestionarea informației
și a documentelor de către organizații
ale sectorului public și privat în egală
măsură. Cumpărătorul este Inform
Lykos SA, o societate fondată în 1897 și
cu o prezență semnificativă pe piețele
din Europa Centrală și de Est în
domeniul smart cardurilor / soluțiilor
de securitate digitală și precum și al
soluțiilor și produselor tipărite, tipar de
securitate, transformare și comunicare
digitală.  

Consilierea domnului Zorzolan a fost
coordonată de Adriana Gaspar,
Partener Senior, unicul avocat român
specializat în fuziuni și achiziții care a
primit distincția Hall of Fame -
categoria supremă în ierarhia
serviciilor de avocatură realizată de
către organizația britanică Legal 500. 
„Este profund reconfortant
profesional a acorda asistență unor
antreprenori români la ceasul
împlinirii, când visul devine realitate,
viziunea și munca se confirmă și se
prefac în valoare, în cash. NNDKP
poartă un adânc respect dezvoltărilor
antreprenoriale care și-au găsit
recunoașterea și, prin toate echipele
sale specializate, le susține cu
convingere pe cele la început de drum
sau care își caută calea spre afirmare”,
a declarat adriana gaspar (foto).

Poliana Gogu-Naum, Counsel RTPR Allen & Overy, 
Rising star pentru România la premiile Euromoney 

NNDKP îl asistă pe Vicențiu zorzolan în tranzacția 
prin care Inform Lykos preia participații majoritare 
în societățile sistec Next Docs și sistec Confidential
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Ludmila 
Expert evaluator ANEVAR, 
Expert Tehnic, 
Practician în Insolvență

studii: 
Licențiată în inginerie și economie,

Master în Dezvoltare Economică în
Balcani, Trento, Italia

Master Coach Academia
PSYDEVELOPMENT

Evaluări, Evaluări, Evaluări... de 20 ani într-o meserie care te captivează cu totul, te provoacă și te
menține mereu în competiție cu tine însuți, având, cu fiecare lucrare, o nouă provocare. 

Satisfacția cea mai mare provine din faptul că am schimbat viața mai multor oameni prin implicarea
în această meserie: i-am ajutat, i-am format și i-am motivat, astfel încât pot să-și desfășoare acum
activitatea pe cont propriu.

Regretul în activitatea pe care o desfășor - neimplicarea îndeajuns în lucrări de evaluare pentru
procedura de insolvență și în domeniile  juridice conexe, acolo unde îmi pot ajuta mai mult colegii
practicieni în insolvență, având  expertiza necesară ca lichidator și expert tehnic.

Provocare noua pentru viitor - implicare în dezvoltare personală și spirituală, mentor coaching în
programul NOUL MEU CORP, un nou hobby foarte atractiv pentru mine. 

Experienţă: 
Membru ANEVAR din anul 2001
Membru UNPIR din anul 2000
Coordonator echipă evaluatori colaboratori la nivel național

LERO ADVANCED CONsULTING 
contact: email: office@lero.ro, mobil 0722215303

punctE dE lucru - București:  clădirea CCIR Business Center, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, 
Sector 3, Tronson 2, etaj 3, email bucuresti@lero.ro

- Craiova: Str. Păltiniș, nr 84 C1, parter, email office@lero.ro, tel fix 0251-410176

ALBUșEL  
Irina   
Partener Coordonator
studii: 
Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța,

Facultatea de Drept – “Dreptul Afacerilor”-
Master (2004 -2005)

Paris 1 “Panthéon  Sorbonne” -  Collège
Juridique d’Etudes Européennes în colaborare
cu Universitatea București, Facultatea de
Drept - Licență și Master (2000 -2004)

Universitatea București, Facultatea de
Drept  - Licență (2000 -2004)

Colegiul Național Sf. Sava, București 
(1996 - 2000)

Irina are o experiență de 15 ani în domeniul juridic, dintre care aproape 14 ani ca avocat în cadrul Baroului București. În
calitate de avocat specializat în consultanță juridică specifică avocaturii de business, Irina a acordat asistenţă juridică în
proiecte complexe în special de drept comercial, financiar-bancar, real estate şi proprietate intelectuală. 
În noiembrie 2019, biroul de avocatură coordonat de Irina a împlinit 4 ani de activitate. Această perioadă poate fi numită
drept o etapă profesională distinctă în care experiența acumulată anterior, atât tehnică, dar și de management, precum
și dorința de a dezvolta arii noi în practica de consultanță și de a avea o contribuție benefică semnificativă în activitatea
de business a clienților, au reprezentat principalii piloni pentru asigurarea unei creșteri continue a numărului de proiecte
și pentru diversificarea portofoliului de clienți.
Clienții cabinetului activează în industrii diverse, precum real estate, sectorul serviciilor financiare, tehnologie, industria
farmaceutică, sectorul de fashion retail sau sectorul industriei agro-alimentare.
Experiența în domeniile juridice de nișă precum dreptul proprietății intelectuale și protecția datelor cu caracter
personal, cu incidență în oricare dintre industriile mai sus menționate, au generat identificarea de soluții legale
inovative, armonizate cu nevoile și specificitatea business-ului clientului.
În calitate și de consilier în proprietate industrială, Irina a fost implicată în mandate complexe de reprezentare a clienților
în fața EUIPO (European Union Intellectual Property Office) sau WIPO (World Intellectual Property Organization) și care
au presupus, în numeroase ocazii, colaborarea cu avocați sau consilieri de proprietate intelectuală din alte jurisdicții.
Irina a fost distinsă cu premii în domeniul proprietății intelectuale. 

Experienţă: 
partener coordonator irina albușel law officE, consilier european de mărci și desene, 

2015 - Prezent
avocat, managing associate, Reff &Asociații SCA, societate de avocatură afiliată Deloitte Romania,

2006 – 2015 (from junior to managing associate)
consilier juridic, Cabinet de Proprietate Intelectuală M. Oproiu, 2005 – 2006

Casa de avocatură IRINA ALBUșEL LAW OFFICE                       
contact:

E-mail: irina@albusel.ro 
Site: www.albusel.ro



La eveniment au participat,
alături de oameni de afaceri
de succes, personalităţi
marcante ale lumii
academice, oficialităţi de la
nivelul administrației şi
organizaţiilor
neguvernamentale. Printre
personalităţile care au onorat
invitaţia Camerei
bucureştene s-au aflat: prof.
univ. dr. Emil Constantinescu,
fost președinte al României;
prof. univ. dr. ing. Ecaterina
Andronescu, senator,
președintele Senatului
Universității Politehnica
București (UPB); Radu
Chiurtu, secretar general în
cadrul Ministerul Economiei;
prof. univ. dr. ing. Anton
Hadăr, vicepreședintele
Senatului Universității
Politehnica București;
Bogdan Chirițoiu,
președintele Consiliului
Concurenței; Andrei Dimitriu,
director general al
Filarmonicii „George Enescu”;
dr. Mihai Ionescu,
preşedintele Asociaţiei
Naţionale a Exportatorilor şi

Importatorilor, Nicolae
Demetriade, președintele
Asociației Naționale a
Agențiilor de Turism; Mihai
Munteanu, președintele
Consiliului de Mediere;
Aurelian Șova, președintele
CECCAR.
„Este o mare bucurie să văd
în sală oameni cu care am
colaborat și care au contribuit
la construirea unei economii
de piață solide în România”, a

afirmat prof. univ. dr. Emil
Constantinescu, fost
președinte al României.
„Acest Top este un moment
al adevărului. Realitatea este
că investitorii sunt primii care
trebuie să aibă încredere în ei
și această încredere îi poate
duce și la performanță.
Acum, investitorii români au
suficientă forță să-și facă
planuri de viitor”, a declarat
președintele constantinescu,

care a transmis
îndemnul:„Sprijiniți
cercetarea! Dacă sprijiniți
cercetarea, vă asigurați
propriul viitor! Dezvoltați
învățământul superior și
cercetarea, creând astfel
posibilitatea de utilizare a
potențialului de inteligență
pe care îl avem.”
Potrivit metodologiei de top,
dintre cele 131.412 de firme
cu sediul social în Capitală,
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Cifra de afaceri cumulată 
a companiilor din Top București
depășește 78 miliarde euro
„Dumneavoastră, laureaţii noştri, sunteţi modele demne de urmat pentru tinerii antreprenori, pentru cei aflaţi într-un
moment dificil şi care au nevoie de un strop de motivaţie, dar şi pentru cei care vor să se reinventeze! sunteți modele
pentru cei care vor să construiască! Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, meritaţi din plin recunoaşterea şi aplauzele
noastre, cu atât mai mult cu cât competiţia a fost dură, iar metodologia – aplicată unitar la nivelul întregului sistem
cameral – a fost severă şi complexă”, a afirmat dr. ing. C. T. Mustață (foto), preşedintele Camerei bucureştene, în
deschiderea celei de a xxVI-a ediții a Topului firmelor din Capitală.
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care au depus bilanţul
aferent anului 2018, au
îndeplinit criteriile de
eligibilitate 49.433 firme,
adică 37,6%. Dintre acestea,
Camera bucureşteană a
premiat 7.134 firme, adică
14,4% din totalul firmelor
considerate eligibile şi care
reprezintă 5,4% din totalul
firmelor care au depus
bilanţul aferent anului trecut. 
În vederea realizării unui
clasament cât mai obiectiv,
firmele câştigătoare au fost
structurate pe şapte domenii
de activitate: cercetare-
dezvoltare şi high tech;
industrie; construcţii; servicii;
comerţ; turism; agricultură,
pescuit, piscicultură şi, în
cadrul fiecărui domeniu, pe
cinci clase de mărime:
întreprinderi foarte mari,
mari, mijlocii, mici şi
microîntreprinderi.
Important de subliniat este
faptul că a crescut
semnificativ gradul de
performanţă şi eficienţă al
companiilor bucureştene
laureate. Anul acesta au fost
premiate 7.134 firme, doar
cu 3,1% mai multe faţă de
anul precedent, însă cifra de
afaceri cumulată a acestora a

crescut faţă de ediţia 2018 cu
15%, atingând 78,3 mld.
euro, în timp ce profitul din
exploatare al acestora, în
valoare de 7,3 mld euro, este
mai mare cu 19,4%
comparativ cu cel consemnat
anul trecut. Profitul din
exploatare realizat de firmele
din Topul CCIB reprezintă
9,4% din cifra de afaceri
totală, comparativ cu 8,4%,
pondere consemnată anul
acesta de CCIR la nivel
naţional, şi în creştere cu 0,3
puncte procentuale faţă de
ediţia precedentă a Topului
firmelor din Bucureşti.
Pe lângă distincțiile acordate
pentru rezultatele

economice obținute în anul
2018, în cadrul
evenimentului au fost
decernate trofee de
excelenţă companiilor care în
ultimii cinci ani s-au clasat pe
prima poziţie în competiţia
elitelor, trofeul „George G.
Assan”, CEC BANk pentru
„Brandul românesc al anului”
și trofeul „Ioan V. Socec”
Televiziunii Antena 3, pentru
emisiunea INCOME
MAGAZINE. 
De asemenea, au fost
acordate o serie de trofee
speciale: Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare
Aerospațială „Elie Carafoli” –
INCAS București, pentru

promovarea aeronauticii
românești pe plan mondial;
LAGARDERE Travel Retail,
pentru cel mai bun concept
de retail de format compact;
Apemin ZIZIN SA, pentru un
parteneriat eficient și de
lungă durată cu Camera de
Comerț și Industrie
București; Digi 24, pentru
emisiunea Jurnal economic;
TVR International, pentru
emisiunea Investiți în
România; Radio România
Actualități pentru pentru
promovarea economiei
naționale și a valorilor
românești.

cristian pavEl 


EV

EN
IM

EN
TE



82 www.lEgalmagazin.ro EdiŢiE spEcialĂ noiEmbriE 2019


OP

IN
IA

 sP
EC

IA
LIs

TU
LU

I

ExPERțII șI NUMIREA
ACEsTORA ÎN INsTANțA 
DE DREPT COMUN

Expertul tehnic judiciar, așa
cum îl numește legislația1

este cel pe care diferitele
organe cu atribuții
jurisdicționale îl numesc
atunci când este nevoie de
o expertiză – expertiza
tehnică judiciară. El poate
însă efectua și expertize la
cererea persoanelor fizice
sau juridice, caz în care, deși
este expert judiciar,
efectuează o expertiză
tehnică extrajudiciară. 
Un expert tehnic judiciar în
dreptul românesc, trebuie
să îndeplinească
următoarele condiții: să fie
cetățean român ori al unui
stat membru UE, să
cunoască limba romană; să
aibă capacitate deplină de
exercițiu; să fie absolvent de
studii superioare în
specialitatea pentru care se
prezintă la examenul de
expert; să nu aibă
antecedente penale și să se
bucure de o reputație
profesională și socială; să
promoveze examenul de
expert tehnic judiciar
organizat de Ministerul
Justiției. 

Dobândirea calității de
expert judiciar este
reglementată în Capitolul II
din OG 2/2000. Potrivit
acesteia, există două
modalități de dobândire a
calității de expert: prin
examen sau printr-un
interviu. 

Examenul de expert tehnic
se organizează și se
desfășoară potrivit
regulamentului elaborat de
ministerele și de instituțiile
centrale abilitate.
În conformitate cu art.12
din OG 2/2000 calitatea de
expert tehnic judiciar se

poate dobândi și la cerere
(de anumite categorii de
persoane), fără să mai fie
nevoie să susțină
examenul2. Interviul are
drept scop verificarea:
gradului de însușire a
dispozițiilor din codurile de
procedură civilă și penală
referitoare la expertiză,
precum și a prevederilor din
alte acte normative care
reglementează activitatea
de expertiză tehnică
judiciară; drepturile și
obligațiile experților.
Biroul central pentru
expertize tehnice judiciare
întocmește tabelul nominal
– pe specializări și pe județe
– cu experții tehnici
judiciari. Anual se publică pe
pagina de internet a
Ministerului Justiției această
listă care se transmite la
birourile locale din cadrul
tribunalelor3. 
Examenul de expert tehnic
judiciar are scopul de a
verifica: nivelul
cunoștințelor viitorilor
experți în specialitatea
pentru care candidează;
gradul de însușire a actelor
normative referitoare la
specialitatea respectivă, a
dispozițiilor din codurile de
procedura civilă și penală
referitoare la expertiza și

Modalitatea de alegere a experților 
în instanța de drept comun și în Arbitraj
de Dr. ALINA COBUz BAGNARU, Partener Fondator, sCPA Cobuz și Asociații 
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din alte acte normative care
reglementează activitatea de
expertiză tehnică judiciară;
drepturile și obligațiile
experților.
Noul Cod de Procedura Civilă,
art. 331 alin. (1) permite părților
să se înțeleagă cu privire la
persoana/persoanele care
urmează să efectueze expertiza.
Dacă acestea nu ajung la o
învoială, expertul va fi numit de
către instanță prin tragere la
sorți de pe lista întocmită și
comunicată de către biroul local
de expertiză4.
Din perspectiva rolului
expertizei, instanța nu este
legată de concluziile raportului
de expertiză (cu toate acestea),
instanța este legată de
constatările de fapt ale
experților, trecute în raportul de
expertiză (data raportului,
indicarea cercetărilor făcute în
prezența părților sau susținerile
acestora etc.), care fac dovada
până la declararea în fals. 

ExPERțII șI NUMIREA ACEsTORA
ÎN CONFORMITATE CU DIFERITE
REGULAMENTE DE ARBITRAJ 

Există reguli şi regulamente în
arbitrajul internaţional care
clarifică şi explică modul în care
sunt numiți experții în procesele
de arbitraj instituţional. 
De regulă în probleme care
necesită cunoștințe de
specialitate, Tribunalul Arbitral
are dreptul să solicite avizul
unui expert desemnat de Curtea
de Arbitraj.
În cererea de arbitraj părțile au
dreptul să propună expertiza ca
mijloc de probă, prin urmare
părțile au dreptul să solicite
implicarea unui expert în
procedură și să solicite
expertului să răspundă la
obiectivele stabilite.
În conformitate cu regulile de
procedură arbitrală ale curții de
arbitraj comercial internațional
de pe lângă camera de comerț

și industrie a româniei5, (art.37)
stabilește că tribunalul arbitral
va putea desemna unul sau mai
mulți experți care vor depune la
dosarul cauzei rapoarte de
expertiză, însoțite de dovada
comunicării acestora către părți.
În cazul în care expertul
desemnat de tribunalul arbitral
nu își îndeplinește, își
îndeplinește necorespunzător
sau cu întârziere nejustificată
obligațiile sale, tribunalul
arbitral poate dispune
diminuarea corespunzătoare a
onorariului, sau după caz,
respingerea cererii de majorare
a onorariului provizoriu stabilit. 
Tribunalul arbitral acordă
părților dreptul de a-și desemna
un expert consilier care să
participe la efectuarea
expertizei. 
În conformitate cu articolul
29(1) din regulile de la viena6

dacă tribunalul arbitral
consideră că este necesar, din
proprie inițiativă poate să

Dobândirea
calității de expert
judiciar este
reglementată în
Capitolul II din 
OG 2/2000.
Potrivit acesteia,
există două
modalități de
dobândire a
calității de expert:
prin examen sau
printr-un interviu. 
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1 Art. 1 alin. (2) OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara: Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândește
această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, respectiv pe
municipiul București. Expertul tehnic judiciar este expert oficial și poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești sau de alte organe cu atribuții
jurisdicționale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.

2 Calificarea de expert tehnic judiciar se poate obține și de persoane care sustin un interviu și care trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe: au dobandit de la
alte ministere sau instituții publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susțin interviul; au dobândit calitatea cerută pentru
desfășurarea activității în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare; au titlul de academician, profesor universitar sau
conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.

3 Ordinul nr. 199/2010 precizează specializările expertizei tehnice judiciare în Nomenclatorul specializărilor.
4 Alin. (2) al art. 331 NCPC prevede ca:  „instanta poate fixa o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa estimeze costul lucrarii ce urmeaza a fi

efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Tot astfel, instanta poate fixa un termen scurt pentru cand va solicita expertului sa estimeze in scris costul lucrarii ce
urmeaza a fi efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Pozitia partilor va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului si a partilor, instanta va
fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a costurilor necesare efectuarii expertizei.”

5 Regulile de Procedură intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018
6 vienna rules-https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Wiener_Regeln_2018_Brosch%C3%BCre_en_Onlinefassung_Einzelseiten_20180109.pdf
7 Legea aplicabila in arbitrajul german, Cartea ax-a din Codul de Procedura Civila German, este si ea in proces de a fi modificata. 
8 In conformitate cu art. 9 - DIS Arbitration Rules -Institutul German de Arbitraj.
9 Comisia Organizatiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, reguli modificate in 2013
10 Curtea de Arbitraj International din Londra ale caror reguli au intrat  in vigoare de la 1 octombrie 2014

strângă dovezi, să pună la
îndoială martorii sau, să solicite
părților să cheme experți. 
Articolul 43 din Regulile de la
Viena menționează inclusiv
alocarea costurilor ca urmare a
numirii experților. 
În conformitate cu regulile
institutului german de arbitraj,
reguli în vigoare de la 1 martie
20187 arbitrii trebuie să
stabilească aspectele relevante
în rezolvarea cazului.
Arbitrii, din proprie initiațiva pot
să numească experți, să audieze
alți martori decât cei propuși de
părți, și să ceară părților orice
alte înscrisuri relevante. Prin
urmare arbitrii nu se  limitează
doar la probele propuse de
părți. Arbitrii se vor consulta cu
părțile înaintea numirii unui
expert, iar aceștia din urmă
trebuie să  fie imparțiali și
independenți8. 
În privința costurilor de arbitraj,
tribunalul arbitral este cel care
decide distribuirea cheltuielilor
între părți.
În conformitate cu regulile
uncitral9, tribunalul arbitral

are posibilitatea după
consultarea părților, să
numească unul sau mai mulți
experți care să întocmească un
raport de expertiză, stabilind
totodată obiectivele pentru
expertiză (aceste obiective fiind
comunicate și părților). 
După ce expertul își depune CV-
ul și declarația de imparțialitate
și independență, se acordă
părților un termen în care
acestea pot contesta atât
calificarea expertului, cât și
imparțialitatea și independența
acestuia. 
Dacă însă expertul a fost numit,
contestația făcută de părți
ulterior privind expertul este
inadmisibilă, cu singura excepție
în care, aceste motive au
devenit cunoscute părților
ulterior numirii expertului. 
În conformitate cu Regulamentul
UNCITRAL părțile își pot aduce
proprii experți. 
în lcia rules10 tribunalul arbitral
poate oricând cere părților să
prezinte experților informații,
înscrisuri sau accesul la diferite
obiective relevante în cauză. 

La cererea părților sau din oficiu
expertul poate fi ascultat la un
termen ulterior întocmirii
raportului de expertiză. 
Părțile îi pot adresa întrebări
care să lămurească problemele
ce reies din raportul de
expertiză. Cheltuielile care reies
din numirea expertului de către
tribunalul arbitral se vor plăti
din depozitele constituite de
către părți conform art. 21 și
constituie costuri ale
arbitrajului.  
Analizând regulamentele de
arbitraj internaționale,
majoritatea regulilor de arbitraj
internaționale au identificat
faptul că părțile joacă un rol
activ în alegerea unui expert. 
Opinăm însă că, în scopul și
pentru protecția părților,
inclusiv pentru utilizarea  unei
acțiuni în anulare ulterioare, în
cazul în care o sentință arbitrală
este defavorabilă uneia dintre
părți, este mult mai util ca
această numire să se facă de
către Tribunalul Arbitral,  de pe
lista experților aflată la
dispoziția instituțiilor de arbitraj.  

Analizând
regulamentele 
de arbitraj
internaționale,
majoritatea
regulilor 
de arbitraj
internaționale 
au identificat
faptul că părțile
joacă un rol activ
în alegerea 
unui expert. 






