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n 2018, România
va trece pentru
prima dată în
istoria sa pragul

de 10.000 USD venit pe cap de
locuitor, promovând astfel în
categoria țărilor cu venituri
medii. Totodată, fiecare
român are în termeni reali de
două ori mai mult venit față
de anul 2000, anul în care
România a fost invitată să
adere la Uniunea Europeană
(UE). Cu toate acestea,
aderarea și schimbările
instituționale, economice și
sociale pe care acest proces 
le-a presupus nu au reușit să
diminueze decalajul de
dezvoltare și să ne aducă mult
așteptata prosperitate, se
arată în Raportul Anual de
Analiză și Prognoză 2018
elaborat de experții SAR
(Societatea Academică din
România).
În acest sens, o serie de
reforme realizate în perioada
preaderării au fost ulterior
inversate, slab implementate
sau chiar mimate. O parte
semnificativă a forței de
muncă a emigrat între timp în
restul Uniunii, iar țara, similar
cu Bulgaria, nu a adoptat Euro
și nici nu a fost acceptată în
zona Schengen, rămânând
astfel o țară europeană de
rang doi.
Acest fapt nu este nicăieri mai
vizibil decât în persistența
Mecanismului de Cooperare și
Verificare (MCV), dedicat
acestor două țări în special din
cauza statului de drept,
considerat mai problematic
înainte de aderare comparativ
cu celelalte candidate
postcomuniste, precum
Ungaria și Polonia. Deși inițial
mecanismul trebuia să dureze
doar trei ani, este încă în
vigoare în 2018 și multe
controverse i-au înconjurat
funcționarea în ultimul
deceniu. Greu de judecat, într-
adevăr: până în 2018,
România a închis 18 miniștri,

un fost prim-ministru și a
trimis în judecată un premier
în timpul mandatului, în timp
ce Bulgaria nu a făcut nimic
asemănător. În plus, după
zece ani, indicatorii de
percepție privind corupția și
statul de drept în cele două
țări sunt alarmant de apropiați
de valorile din 2007, dar și una
de cealaltă. Și mai paradoxal,
Bulgaria stă mult mai bine la
capitolul absorbție fonduri
europene și construirea de
infrastructură în acest răstimp.
Cu toate acestea, România e
considerată un succes și
Bulgaria nu, fiind intens
promovată ca atare în alte
țări, mai ales de Fondul
Monetar Internațional (FMI), și
diverse agenții
guvernamentale americane.

institUții bloCate 
și lipsă de ÎnCredere

În România, instituțiile necesare
pentru dezvoltare par a fi
rămas blocate în tranziția
neterminată a României, ceea
ce subminează oportunitățile
apărute o dată cu adera-rea la
UE. Riscurile pentru România
sunt similare cu cele pe care
economia greacă le-a întâm -
pinat în deceniul după aderarea
la UE, când perspectivele
economice favorabile au
generat o creștere bazată în
mare măsură pe consum și pe
fonduri UE, în timp ce
capacitatea administrativă și
guvernanța au rămas

suboptimale în domenii
esențiale, în special educație,
administrare fiscală și
sănătate. Reforme în aceste
sectoare au fost implementate
abia după criza economică.
În cei peste unsprezece ani de
la aderare, România ar fi trebuit
să înregistreze progrese
semnificative la instituțiile de
importanță fundamentală
pentru creșterea economică.
Acestea pot fi sintetizate pe
baza indicatorilor Băncii
Mondiale (Worldwide
Governance Indicators [WGI]),
după cum urmează: 

1 controlul corupției:
așteptarea era aceea că
buna guvernare va deveni
norma, iar corupția excepția
sau măcar se va minimiza; 

2. statul de drept: în special
independența sistemului
judiciar, dar și răspunderea
acestuia, procesul echitabil
(due process) și eficacitatea
procedurilor judiciare; 

3. democrația (Voice and
accountability): raționaliza -
rea și democratizarea
procesului de formulare a
politicilor publice, acesta
trebuind să se bazeze din ce
în ce mai mult pe consultare
și date empirice; 

4. stabilitatea politică:
continuitate între guverne
succesive și predidctibilitate,
mai ales la nivelul politicilor
de bază, precum fiscalitatea,

succesiune ordonată
electorală, fără destabilizări
majore. 

5. calitatea reglementărilor:
o legislație care tratează toți
actorii economici egal, nu
lasă loc implementării
discreționare și oferă
predictibilitate, mai ales în
privința drepturilor de pro -
prietate, și a reglemen tărilor
fiscale în conformi tate cu
prevederile Compactului
Fiscal European; 

6. eficacitatea guvernării:
deși capacitatea de imple -
men tare a politicilor a
crescut, dincolo de obiec ti -
vul general de susținere a
creșterii economice,
progrese erau necesare în
ceea ce privește dezvoltarea
infrastructurii, educației, să -
nătății și colectării impozitelor. 

Potrivit SAR, în ciuda efortu -
rilor depuse înspre consoli -
darea integrității, România nu
a reușit să reformeze statul în
mod substanțial în așa fel încât
să sporească capacitatea
administrativă necesară atât
pentru o furnizare mai bună a
serviciilor publice, cât și
pentru sustenabilitatea
creșterii economice. 
În plus, România este în
continuare afectată de
probleme de acțiune colectivă
cauzate de lipsa de încredere
și cooperare între cetățeni la
nivel individual și diferite
grupuri ale acestora. 

12 ani în Ue. 
evoluție 
sau involuție?
de MirCea FiCa, editor Coordonator
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Voicu & Filipescu a
anunțat recent lansarea
unui nou site profesional,
ca o reconfirmare a
identității sale vizuale pe
o platformă modernă și
actuală. Noul site oferă o
navigare mai ușoară și
are un conținut
actualizat, care reflectă
serviciile complexe
oferite de avocații și
consultanții grupului în
arii de practică precum:
drept societar, fuziuni și
achizitii, drept bancar,
dreptul muncii, protecția
datelor cu caracter

personal, energie,
construcții și
infrastructură, achiziții
publice și concesiuni,
proprietăți imobiliare,
asigurări, litigii și
arbitraje, concurență,
insolvență, proprietate
intelectuală, IT&C,
privatizări, fiscalitate.
Cuprinsul acestuia
include de asemenea
serviciile oferite de cele
trei societăți profesionale
care activează sub
brandul Voicu &
Filipescu, societatea civilă
profesională de avocați,

societatea specializată în
consultanță fiscală și
contabilă, Voicu &
Filipescu Tax Advisers
SRL și societatea
profesională de
practicieni în insolvență,
V.F. Insolvență SPRL, care
împreună acordă soluții
integrate clienților
grupului, companii
multinaționale și locale.
“Ajutorul pe care îl dăm

clienților noștri este în
primul rând informația
pusă în mișcare,
construită împreună în
timp. Informația este

acea substanță rafinată și
impalpabilă care corect
ghidată catalizează
intențiile și planurile
clienților nostri. Este o
mare bucurie să vedem
reîmprospătarea site-ul
firmei noastre, este o
mare onoare și
multumire să vedem
concentrată în cațiva biti
de informație munca de
mulți ani a atâtor avocați
valoroși ai firmei pentru
atât de mulți și valoroși
clienți ai noștri” – a
declarat Daniel Voicu,
partener fondator Voicu

& Filipescu.
Voicu & Filipescu este un
jucător important pe
piața avocaturii de
business din România în
privinţa cifrei de afaceri
și a poziției pe piață. În
prezent, echipa firmei
include 40 avocați,
consultanți și angajați,
experienţa avocaţilor
Voicu & Filipescu fiind
recunoscută la nivel
internaţional de ghiduri
legale de renume
precum Chambers and
Partners, Legal500,
IFLR1000. 
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VoiCU & FilipesCU:
lansare noU site proFesional

În cadrul acestei proceduri,
reclamanta - o societate care
activează în domeniul
producției de energie prin
mijloace alternative - a
solicitat Arbitrului de Urgență
luarea unor măsuri provizorii
constând în suspendarea
obligațiilor de plată ale
reclamantei izvorâte dintr-un
contract de leasing.
NNDKP a reprezentat
societatea de leasing, pârâtă în
acest dosar și a reușit să
obțină respingerea în totalitate
a cererii de măsuri provizorii.
Asistența juridică a clientului în
acest dosar a fost asigurată de
Daniela Ghervas, Asociat Senior
în cadrul Departamentului de
Litigii, strategia fiind
coordonată de sorina olaru
(foto), Partener.

„Procedura Arbitrului de
Urgență este o procedură
absolut nouă în arbitrajul
românesc, fiind introdusă
pentru prima dată prin Regulile
de Procedură Arbitrală ale CCIR
care au intrat în vigoare la data
de 18 ianuarie 2018. Cu toate
acestea, pe rolul CCIR s-au
înregistrat deja câteva dosare
în această procedură, care ne-
au demonstrat că aplicarea în

concret a regulilor privind
procedura Arbitrului de
Urgență poate ridica probleme
de arbitrabilitate, aplicare în
timp a regulilor, competență,
constituire a tribunalului
arbitral, admisibilitate etc. În
acest context, implicarea
NNDKP în primele proceduri de
acest gen și succesul obținut în
acest dosar nu poate decât să
ne bucure” a subliniat Sorina
Olaru, Partener, arbitru și
membru al Colegiului de
Conducere al Curții de Arbitraj
Comercial Internațional de pe
lângă CCIR.
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen este
promotor al avocaturii de
afaceri în România şi în prezent
are, împreună cu diviziile
specializate de taxe şi

proprietate intelectuală, o
echipă formată din peste 160
de avocaţi, consultanţi fiscali și
consilieri în proprietate
intelectuală. Cu birouri la
Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Braşov şi Craiova,
NNDKP oferă servicii de
avocatură și consultanță fiscală
complete companiilor active în
diverse sectoare ale industriei.
Firma reprezintă România în
unele dintre cele mai impor -
tante asociaţii profesionale la
nivel internaţional – Lex Mundi,
World Services Group – şi este
membru fondator al South East
Europe Legal Group (SEE Legal).
NNDKP este clasată în mod
constant pe primele poziții în
toate ariile de practică de către
Chambers & Partners, Legal500
și IFLR1000.

sUCCes nndKp
Într-o proCedUră de arbitrU de Urgență pe rolUl CCir



Clifford Chance Badea, biroul
local al firmei de avocatură
globale Clifford Chance, a fost
desemnată Casa de Avocatură
a Anului în România pentru
inovație în servicii juridice, în
cadrul Galei de Premii IFLR
Europa 2018, organizate
recent la Londra. 
Premiul pentru România
rămâne la Clifford Chance
pentru al patrulea an, după
recunoașterea primită în 2014,
2015 și 2017. 
„Prima dată când am primit
acest premiu a fost un
moment de referință pentru
noi, pentru că ne-a validat un
standard de practică pe care

căutăm să îl menținem în tot
ceea ce facem”, spune daniel
badea (foto), Managing
Partner. „Orice proiect este
diferit și ne propunem

întotdeauna să avem o
abordare cu soluții inovatoare,
adăugând totodată din
valoarea experienței
anterioare, precum și din
cunoașterea vastă a rețelei
noastre globale”. 
Per ansamblu, Clifford Chance
a primit în acest an zece premii
IFLR European Awards, inclusiv
cel de Casa de Avocatură la
nivel Internațional în 2018. 
Biroul de la București a avut o
contribuție semnificativă de-a
lungul anului trecut, fiind
implicată într-o serie de
tranzacții de calibru cu ecouri
internaționale și componentă
locală.

Deloitte România și Reff și Asociații,
membră Deloitte Legal în România, au
asistat MAS Real Estate (prin intermediul
unei subsidiare a PKM Investments S.á.r.l.)
în achiziția Militari Shopping Center de la
Atrium European Real Estate într-o
tranzacție în valoare de 95 milioane EUR, în
linie cu strategia grupului de a investi pe
piețele europene extinse. Achiziția a fost
încheiată sub forma unui parteneriat pe
termen lung prin care MAS și Prime Kapital
își asumă investiții.
Reff & Asociații a fost constant implicată în
toate etapele tranzacției, de la due
diligence, structurare și negociere până la
semnarea contractului de vânzare-
cumpărare. Proiectul a fost condus de irina
dimitriu (foto), Associate Partner la Reff &

Asociații și coordonator al practicii de real
estate, și coordonat de Simona Iacob,
Managing Associate și Ioana Georgescu,
Senior Associate.
Cu o echipă de 73 de avocați, Reff &
Asociații este una dintre cele mai mari
societăți de avocați din România și una
dintre cele mai
active în asistarea
clienților în
tranzacții
complexe de
fuziuni și achiziții,
drept imobiliar,
finanțări bancare
și tranzacții cu
portofolii de
credite.
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preMiile iFlr eUropa 2018:
pentrU a patra oară, 
CliFFord CHanCe badea este Casa 
de aVoCatUră a anUlUi În roMânia 

deloitte roMânia și reFF & asoCiații
aU asistat Mas 
În aCHiziția Militari sHopping Center

Societatea de avocatură PeliFilip
anunţă următoarele promovări
interne: Ioana Roman, Eliza Baias și
Mihnea Săraru sunt promovați în
poziția de partener, Raluca Pușcaș,
Alexandra Manciulea și Alexandru
Goșa sunt promovați în poziția de
counsel, Mirabela Maria și Ana
Pantilică sunt promovate în poziția
de avocat senior.
“Ne apropiem de aniversarea
noastră de zece ani, o ocazie
frumoasă pentru a ne bucura de
ceea ce am construit împreună și a
celebra realizările colegilor noștri.
Promovările vin ca o recunoaștere
a talentelor, meritelor și a
eforturilor profesionale deosebite
manifestate în mod consecvent de
colegii noștri, precum și a încrederii
pe care o avem în rolul și
contribuțiile semnificative pe care
ei le vor avea în continuare la
creșterea și succesele PeliFilip. Sunt
încantată de faptul că promovările
aduc în prim plan colegi din toate
cele 5 departamente ale noastre și
dovedesc distribuirea echilibrată a
oportunităților de dezvoltare și
desăvârșire în cariera profesională
în firma noastră”, declară Cristina
Filip, Managing partner PeliFilip.
Anul aceasta, PeliFilip a fost
desemnată pentru a doua oară

„Firma de avocatură a
anului” în România în cadrul
Galei Chambers Europe
Awards, care a avut loc în
aprilie la Madrid. Prestigiosul
premiu de excelență
european din domeniul
avocaturii i-a fost acordat
echipei PeliFilip pentru
rezultatele obținute în 2017
pe piața din România.

proMoVări 
În eCHipa 
peliFilip
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Societatea de avocați ONV LAW lansează
practica de Corporate Crimes and
Investigations și își extinde oferta
servicilor juridice prin cooptarea a doi
avocați litiganți de dreptul penal al
afacerilor.  
mircea teis (foto), până de curând
coordonatorul practicii de drept penal în
cadrul uneia dintre societățile de avocați
de top din România și Cătălin Chituc se
alătură echipei ONV LAW în calitate de
Senior Managers, consolidând astfel
poziția firmei în cadrul ariei de practică a
infracțiunilor economice.
“Mircea și Cătălin sunt avocați litiganți

talentați cu o experiență solidă și un set
de aptitudini ce vor extinde capabilitățile
firmei și vor consolida oferta către clienți.

Le urez bun venit în echipa noastră,” a
menționat Radu Nemeș, avocat
coordonator al ONV LAW. 
ONV LAW este o prezență constantă și
activă în domeniul juridic din ultimii 18
ani. Fondată în anul 2000, societatea de
avocatură s-a extins în mod constant, și
acordă consultanța juridică și reprezintă în
instanță mai mult de 300 de clienți locali
și internaționali, într-o gamă largă de
domenii juridice, precum achiziții publice
și concesiuni, dreptul aviației și
infrastructură aeroportuară, drept
societar, dreptul muncii, dreptul
concurenței și dreptul mediului.

ELSA București are deosebita plăcere de a anunța
deschiderea celei de a doua perioade de aplicații
pentru Summer ELSA Bucharest Law School
„Mergers & Acquisitions”, care se va desfășura în
perioada 18 – 27 iulie, la Izvorani, Hotel Sydney
2000. Această ediție a Școlii de Vară abordează
un subiect care nu este doar interesant, ci este și
de actualitate, în ultimii ani având loc peste
500.000 de tranzacții M&A, ceea ce reprezintă
un record in lumea „corporate”.
Programul academic este unul inovator, care le
va permite participanților să pună în practică
ceea ce studiază și astfel să aibă o viziune cât
mai clară asupra operațiunilor de M&A.
Programul se va desfășura pe o perioadă de 7
zile, fiecare zi înglobând două prelegeri și un
workshop, iar în ultima zi participanţii vor pune
în practică toate cunoștinţele dobândite, prin
intermediul unor negocieri simulate în
domeniul fuziunilor și achiziţiilor.
Summer ELSA Bucharest Law School își
propune ca, în urma programului academic,
participanții să dobândească cunoștințe
introductive în ceea ce privește domeniul
fuziunilor și achizițiilor și să își dezvolte
abilitățile de aplicare a noțiunilor descoperite,

observând modul în care se desfășoară astfel
de operațiuni și familiarizându-se cu domeniile
în care acestea se întâlnesc.
Întrucât aceasta Scoală reunește studenți,
masteranzi și absolvenți din întreaga lume,
programul socio-cultural are la baza diversitatea
culturală. Participanții vor avea astfel șansa ca
prin intermediul activităților pregătite de către
membrii comitetului de organizare să își
împărtășească ideile, valorile și tradițiile,
desfășurându-se un continuu dialog intercultural. 
În cadrul programului social, aceștia vor avea
oportunitatea să experimenteze viața de
noapte în București, care este cât se poate de
diversă și să se familiarizeze cu modul în care
românii obișnuiesc să petreacă. Totodată,
participanții vor avea ocazia să descopere
Bucureștiul și „la lumina zilei”, pentru aceștia
fiind pregătit un program cultural  ce include
bus tour, vizită la Palatul Parlamentului, vizită la
Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” și
multe alte surprize care îi vor încânta.

onV laW lansează praCtiCa de Corporate 
CriMes and inVestigations 

pagini realizate de cătălina leancă

Societatea de avocatură locală
Pavel, Mărgărit și Asociații se
situează pe primele poziții în
topul societăților de profil din
România, potrivit clasamentelor
realizate de cea mai prestigioasă
publicație de specialitate din
lume, Legal 500, cu sediul în
Londra. Recunoscută drept
„Leading firm”, în ediția Legal 500
pentru 2018, societatea de
avocatură Pavel, Mărgărit și
Asociații a fost plasată pe primele
locuri în ariile de practică
Restructuring & Insolvency,
Corporate, Commercial and
M&A, precum și în aria de
practică Real Estate and
Construction, repetând astfel
performanța de anul trecut.

paVel,
Mărgărit 
și asoCiații 
este apreCiată 
de legal 500

sUMMer elsa bUCHarest
laW sCHool „Mergers & aCqUisitions”
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rețeta mea
de succes - 
respect,
încredere
și prietenie

interviu cu
anCa iordaCHe, 
avocat titular, 
Cabinet de avocatură 
iordache anca
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În acest an aniversați 15 ani de
la intrarea în profesie. ce
model ați avut atunci când ați
decis să vă înființați propriul
cabinet de avocatură?

Da, este adevărat și poate nu
întâmplător tot acum pășesc
către o frumoasă și provocatoare
vârstă, 40 de ani. Mă simt extrem
de implinită și mulțumită de
modul în care am reușit să echili -
brez succesul în viața profesională
cu bucuria de a crește o frumoasă
și numeroasă familie.
Poate vă dezamăgesc când vă
spun că nu am avut un model
care să mă inspire, dar vă
mărturisesc că alegerea profesiei
mele a venit ca o prelungire
firească a caracterului și
convingerilor mele. Din aceleași
considerente am ales să îmi
înființez propriul cabinet de
avocatură la numai 24 de ani,
ceea ce mi-a conferit încă de
foarte devreme în viața profe -
sională, libertatea de a îmi forma
un mod de lucru propriu, exigent,
dar fără a simți presiunea de la
nivelul unei organizări ierarhizate.

cum este organizat cabinetul
dumneavoastră? care sunt ariile
de expertiză forte?

Trebuie să recunosc că niciuna
dintre realizările mele nu ar fi fost
posibilă fără colaboratorii mei,
doamne avocat cu o ținută profe -
sională ireproșabilă, de care mă
leagă atâția ani de lucru împreună
câți ani de profesie împlinesc.
Prietenia și principiile de viață
comune fac posibil ca rezultatul
muncii noastre în echipă să fie la
înălțime.
Ne-am axat încă de la început pe
reprezentarea clienților noștri în
litigii cu profesioniști, iar în ultimii

6 ani ne-am dezvoltat aria de
expertiză și în materia insolvenței.
Nu am neglijat nici celelalte
ramuri ale dreptului civil, însă
cred că specializarea pe litigiile cu
profesioniști și menținerea unui
portofoliu de clienți de nișă, ne
recomandă.

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

Respect, încredere și prietenie.
Iată rețeta mea de succes,
probabil atipică în banșă, însă
perfect funcțională în biroul
nostru. Tocmai de aceea, nimic
nu este „impus”, totul este de
discutat. Dinamica legislativă
actuală mă obligă la un studiu
permanent, iar opiniile colabora -
torilor mei îmi sunt esențiale în
alegerea celei mai bune strategii
de lucru.

cât de importante sunt încre -
de  rea, credibilitatea și noto -

rietatea profesională pe care le
transmite avocatul clienților săi?

Notorietatea profesională poate
aduce un potențial client în fața
ta. De aici începe munca
avocatului, în a câștiga încrederea
clientului. Din experiență știu că
pentru client, dincolo de notorie -
tatea avocatului, este foarte
important gradul de implicare și
cât de dedicat este acesta
soluționării problemelor sale.
Este esențial să reușești să îi
transmiți clientului așteptări
realiste. Credibilitatea ta ca
avocat depinde de asta.

cu ce experţi externi - notari,
executori judecătoreşti, practi -
cieni în insolvenţă, consultanţi
fiscali, auditori, evaluatori,
contabili, traducători etc. –
colaboraţi constant?

Munca unui avocat profesionist
presupune și dezvoltarea unui
lanț de specialiști din domenii
conexe. Personal, prefer să

Mă mândresc să
lucrez împreună
cu o echipă
formată exclusiv
din femei cu o
ținută
profesională de
excepție, cu care
colaborez încă de
la începutul
activității mele ca
avocat.”



recomand clienților mei, profesio -
niști cu care colaborez în mod
frecvent și care îmi pot oferi
garanția unor servicii la nivelul
exigențelor mele.

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

Am mărturisit la începutul acestui
interviu că măsura succesului
meu este dată de menținerea
echilibrului dintre profesie și
familie. Dimensiunea actuală a
business-ului este provocatoare
din punct de vedere al resursei
timp pe care o consumă. 
Desigur că dezvoltarea și
ascensiunea în piața avocaturii
din România a business-ului meu
este o consecință firească a
muncii de până acum, a mea și a
echipei, și consider că o creștere a
volumului de muncă în următorii
5 ani va duce implicit la extinderea
echipei de avocați colaboratori.
Chiar și așa, dedicarea mea în
viitor profesiei nu va prevala vieții
personale, sunt înainte de toate
femeie și mamă.

ce strategie de dezvoltare aveți
în perioada următoare? inten -
ționați să dezvoltați și alte arii
de practică?

Strategia de dezvoltare este aceea
cu care am și pornit în activitate.
Voi continua să îmi respect prin -
cipiile profesionale și voi încerca
mereu să îmi depășesc limitele. 
Îmi place să accept provocări
profesionale care mă scot din
zona de confort și sunt deschisă
diversificării ariei de practică a
cabinetului. 
Nu exclud nici orientarea în
viitorul apropiat către profesia de
magistrat. Experiența mea
îndelungată ca avocat în sălile de
judecată și experiența personală,
de viață, mă determină să mă
gândesc din ce în ce mai des la
accederea în funcția de judecător.

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

Mă mândresc să lucrez împreună
cu o echipă formată exclusiv din
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femei cu o ținută profesională de
excepție, cu care colaborez încă
de la începutul activității mele ca
avocat. Dincolo de împărtășirea
acelorași principii profesionale,
ne leagă și o strânsă prietenie. De
aceea motivația echipei constă
tocmai în menținerea acestui
“cerc al încrederii” și în a continua
să creștem profesional împreună. 
Sunt sigură că aș opta în alegerea
unor noi colaboratori pentru
tineri colegi avocați, bine pregătiți
și determinați să reușească,
interesați să facă din profesia lor
o pasiune.

ce îi sfătuiți pe tinerii care încep
o carieră în avocatură?

Consider că dincolo de noblețea
titulaturii profesiei noastre, tinerii
care doresc să devină avocați de
succes trebuie să știe că în
spatele acesteia stau zile și nopți
de muncă și de studiu.
Este foarte importantă perioada
de “ucenicie” în profesie. Relația
cu mentorul tău și experiența la
care acesta te expune sunt
determinante pentru parcursul
tău ulterior ca avocat. Din proprie
experiență știu că deși pare
copleșitor și intimidant la început,
ești norocos dacă, tânăr avocat
stagiar fiind, ți se încredințeaza în
lucru proiecte care aparent îți
depășesc limitele. 
Să crești în profesia de avocat
înseamnă, înainte de toate, să ai
încredere în tine. 

cum apreciaţi calitatea actului
de justiţie în românia anului
2018?

Activitatea cabinetului meu constă,
cu preponderență, în reprezen -
tarea clienților noștri în litigii în
fața instanțelor. De aceea,

Se resimte o
scădere drastică a
investițiilor
autorităților
publice, atât
locale cât și
centrale, în
proiecte de
infrastructură de
mare amploare.
Aceasta a
determinat
restrângerea
activității
companiilor din
domeniu și
generarea unui
lanț de cereri de
intrare în
insolvență a
acestor companii.”
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resimțim în mod direct și cele mai
mici schimbări la nivelul actului
de justiție.
Alinierea legislației din România la
exigențele legislației Uniunii
Europene a determinat o creștere
a calității actului de justiție și a
calității relațiilor dintre
participanți. Se resimțea nevoia
unei clarități a legii și o adaptare a
acesteia la contextul economico-
social actual. 
Nu este de ignorat nici implemen -
tarea la nivelul instanțelor a unor
sisteme informatice care facilitea -
ză, astăzi, accesul profesioniștilor
și al justițiabililor la informația
relevantă.  
Rămâne, totuși,  o problemă
gradul de încărcare a instanțelor,
chestiune care îngreunează
activitatea magistraților și face
aproape imposibilă soluționarea
cu celeritate a cauzelor.

cum apreciați nivelul de con -
știen tizare/gradul de cunoaștere
a managerilor români în pri -
vința regulilor și standardelor
de compliance (conformarea cu
normele legale)?

Este cunoscut faptul că atunci
când vine vorba de scăderea
costurilor unei companii, firmele
românești vor renunța cu prioritate
la costurile cu activități care nu
generează un venit imediat. 
Managerii români ar trebui să știe
că protejarea intereselor
companiei, inclusiv protejarea
acțiunilor managementului însuși
cât și a angajaților, este esențială
în evitarea unor încălcări ale legii.
Nu același lucru se întâmplă în
cadrul corporațiilor străine
prezente în România, care înțeleg
importanța implementării unui
program eficient de corporate
compliance.  
Cred că devine din ce în ce mai

evidentă, în ultimii ani, nevoia
unor astfel de proceduri interne
în cadrul firmelor românești,
ținând cont de numărul mare de
dosare cu rezonanță în materia
infracțiunilor economice. 

cum vedeți competiția existen -
tă în avocatura de business din
țara noastră?

Avocatura de business este un
domeniu atât de divers pe cât de
diverse sunt domeniile de
business ale clienților noștri. De
aceea, supra-specializarea într-un
anumit domeniu sau o practică îți
poate asigura o poziție favorabilă
în fața competitorilor. Această
tendință face posibil ca și
societățile de avocatură mici și
mijlocii să concureze firmele mari
de avocatură pe domenii
specifice, în care experiența și
specializarea îi recomandă și fac
diferența.  

cum percepeţi apetitul investi -
ţio nal al clienţilor dumnea -
voastră în anul 2018?din ce
sectoare economice provin cei
mai importanţi clienţi ai cabi -
netului de avocatură iordache
anca?

Cei mai mari clienți ai Cabinetului
activează în domeniul energiei,
construcțiilor de infrastructură și
a transporturilor. 
Observ că investițiile din dome ni ul
energiei au crescut considerabil
pe fondul sprijinului acordat
proiectelor privind sursele de
energie sustenabilă. 
În mod contrar, se resimte o
scădere drastică a investițiilor
autorităților publice, atât locale
cât și centrale, în proiecte de
infrastructură de mare amploare.
Aceasta a determinat

restrângerea activității
companiilor din domeniu și
generarea unui lanț de cereri
de intrare în insolvență a
acestor companii.

cum reușiți să echilibrați
balanța între viața profe -
sională și cea personală? ce
hobby-uri aveți? cum vă
relaxați după o săptămână
intensă de lucru?

Le-am insuflat celor trei copii
ai mei, atât prin sistemul
educațional pe care am decis
să îl urmeze cât și prin
atitudinea mea, dorința de a
fi independenți și abilitatea
de a își gestiona micul lor
univers.  Cred că ceea ce îmi
lipsește în ritmul galopant al
vieții cotidiene este timpul
pentru mine și familie, de
aceea încerc ca în momentele
în care sunt cu copiii mei să
mă dedic în totalitate lor. 
Marea pasiune a vieții mele a
fost și este sportul. Este greu
să îmi imaginez o zi fără cele
două ore de mișcare, fie că
este vorba de alergare, înot
sau cycling. Am descoperit în
ultimii 4 ani cât de
terapeutică poate fi
practicarea boxului și cât de
mult mă ajută la eliberarea
tensiunillor acumulate într-o
profesie conflictuală ca a
mea. 
Sunt o persoană extrem de
socială, iar sfârșitul de
săptămână este pentru mine
atât  momentul perfect de a
petrece timp cu copiii, dar și
cu prietenii dragi mie a căror
prezență și energie mă
reîncarcă pozitiv pentru încă o
săptămână de “acțiune”. 

mircea fica 

avocat 
ana-denis badea

avocat 
Mirela preotescu

practicant 
daniela Mihalache 

Cabinet de avocat 
iordache anca raluca

adresa: Str. Buzeşti, nr. 71,
etaj 6, sector 1, Bucureşti  

tel: 021/ 410 14 90 
fax: 021/ 410 98 52
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noutățile 
proprietății intelectuale
articol de Crina FrisCH, partner, Frisch & partners 
și președinte, Camera națională a Consilierilor în proprietate industrială din românia

roblemele cu
care ne
confruntăm atât
pe plan intern

cât și internațional sunt
variate, domeniul
proprietății intelectuale
este unul extrem de
dinamic, se schimbă rapid
cerințele și orientările
consumatorilor, apar
domenii noi, care sunt de
graniță, interferând cu alte
drepturi sau domenii.
Toate acestea fac necesară
o abordare holistică,
creative, atât a identificării
celui mai optim sistem de
obținere a protecției cât și
de apărare a drepturilor de
proprietate industrială.

Rețelele de socializare,
media socială continuă să
își pună amprenta,
influențând în mod decisiv
domeniul mărcilor, în
special a modului de
promovare. A apărut o
nouă categorie de persoane
care sunt jucători active -
influenții de medii sociale
(social influencers) care
promovează în mod direct

brandurile. 
În mod firesc apare și
nevoia creării unor
contracte individualizate
acestui tip de publicitate și
promovare, respective
controlul de către titulari a
folosirii mărcilor în spațiul

virtual, respectiv maniere
moderne, adaptate de
licențiere a drepturilor.

Contrafacerile, respectiv
combaterea acestora,
continuă să țină interesul
treaz al tuturor jucătorilor,

titularii de drepturi,
autoritățile competente în
domeniu și avocații sau
consilierii specializați și nu
în ultimul rând
consumatorii. 
Lupta împotriva
contrafacerii a trebuit și ea

p
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să fie modernizată, armele
modificate, ca și strategia. Se
pune din nou problema
abordării consolidate, integrate.

Valoarea prodUselor
ContraFăCUte 
și piratate Va atinge 
2,8 trilioane dolari

În luna ianuarie 2017,
International Trademark
Association (INTA), cea mai
importantă și influentă
organizație în domeniul
mărcilor din lume, a publicat un
raport: “Impactul economic al
contrafacerilor și pirateriei”, ale
cărui concluzii sunt
îngrijorătoare - în anul 2022
valoarea produselor
contrafăcute și piratate va
atinge 2, 8 trilioane dolari.

Comerțul cu produse
contrafăcute controlat de
rețelele criminale este greu de
identificat și eradicat, datorită
problemelor legate de
jurisdicție și a modurilor
sofisticate de operare.

O problemă îngrijorătoare o
constituie contrafacerea
produselor farmaceutice, care
are consecințe extrem de
grave, dincolo de diluția mărcii,
încălcarea acestora, factorul cel
mai tulburător, ultim, este
chiar moartea și se aplică
oricărei categorii de produse
farmaceutice, originale sau
brevetate, generice sau
biosimilare.

Vânzarea on-line din surse
necontrolate, greu de depistat,
accesul consumatorilor extrem
de facil la aceste surse
îngreunează procesul de
combatare.

Reforma mărcilor la nivelul
Uniunii Europene continuă în
următorii ani și aduce o serie
de modificări.

Prin noul Regulament s-a
eliminat cerința reprezentării
grafice a mărcilor, fapt care
înlătură obstacolele existente la
înregistrarea mărcilor până la
acel moment, mai ales pentru
mărcile non-tradiționale.
Pentru anumite categorii de
mărci se menține
obligativitatea descrierii
acestora, astfel încât limitele
protecției să fie determinate
sau determinabile.

Prin noul Regulament sunt
consacrate ca semne apte de a
constitui mărci 10 categorii: 
mărcile verbale 
mărcile figurative
mărcile constând din forma
unui produs
mărcile de poziționare
mărcile constând din
modele grafice
mărcile constituite dintr-o
singură culoare
mărcile constituite din
combinații de culori
mărcile în mișcare,
succesiune de mișcări
mărci multimedia
mărci holograme 

O altă noutate a noului
Regulament îl constituie mărcile
de certificare la nivelul Uniunii
Europene, categorie
administrată în mod centralizat
tot de către EUIPO (European
Union Intellectual Property
Office).

În România, prin sistemul
legislației naționale, al Legii
nr.84/1998 există deja din anul
1998 posibilitatea înregistrării
acestor categorii de mărci.

Mărcile de certificare ale
Uniunii Europene, ca și cele
naționale indică faptul că
produsele / serviciile pentru
care este utilizată sunt
certificate de titularul mărcii în
ceea ce privește calitatea,
materialul, modul de fabricație
a produselor sau de prestare a
serviciilor, precizia ori alte
caracteristici.
Pentru a putea fi înregistrate,
titularul trebuie să depună un
Regulament de folosire a mărcii
de certificare.

Titularul mărcilor de certificare,
nu poate fi orice persoană ca și
în cazul mărcilor comerciale, ci
doar persoane juridice abilitate
să exercite controlul asupra
produselor.

La data de 12 aprile a fost
adoptat și Regulamentul EU
2018/582 privind asigurarea
respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de
către autoritățile vamale și care
a intrat în vigoare la data de 15
mai 2018. Acest act normativ
aduce unele modificâri atât în
cererile de intervenție vamală,
modificarea formulalelor și a
informațiilor obligatorii pe care
acestea trebuie să le conțină,
cât și în anumite proceduri, cu
precădere la transporturile
mici.

Protecția indicațiilor 
geografice și a apelațiunilor de
origine, identificarea și
adoptarea unui sistem
centralizat și transparent
reprezintă  o preocupare
majoră. În prezent, Organizaţia
Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) are pe
masa de lucru modificări ale
Tratatului de la Lisabona. 

Protecția
indicațiilor
geografice și a
apelațiunilor de
origine,
identificarea și
adoptarea unui
sistem centralizat
și transparent
reprezintă  o
preocupare
majoră.”

Comerțul cu
produse
contrafăcute
controlat de
rețelele criminale
este greu de
identificat și
eradicat, datorită
problemelor
legate de
jurisdicție și a
modurilor
sofisticate de
operare.”
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Considerații 
privind noile reguli de arbitraj
Comercial internațional
articol de alina CobUz, partener Fondator, Cobuz și asociații 

oile Reguli
promovate de
Curtea de arbitraj
comercial

internațional de pe lângă
Camera de Comerț și
Industrie a României sunt
aplicabile de la data de 1
ianuarie 2018. Scopul
modificării și implementării
lor a fost de a ajusta arbitrajul
la noile tendințe existente pe
plan interna țional și pentru a
accelera procesul de
soluționare rapidă și eficientă
a litigiilor dintre comercianți1.

Este important să menționăm
că noile reguli de arbitraj sunt
aplicabile și disputelor care
intervin în derularea
contractelor de execuție de
lucrări, respectiv de
proiectare și execuție de
lucrări, contracte guvernate
de dispozițiile legale care au
fost modificate în mod
semnificativ în luna ianuarie a
acestui an2. Exceptând
cazurile în care disputele se
soluţionează pe cale amiabilă,
potrivit sub-clauzei 70.2 din
condițiile generale și specifice
ce guvernează aceste

contracte, orice dispută
rezultată din prezentele
contracte sau în legătură cu
acestea se vor soluționa prin
arbitraj, potrivit regulilor de
proce dură arbitrală ale Curţii
de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camera de Comerț și
Industrie a României.

Există o serie de noutăți
aduse Regulamentului Curții
de Arbitraj și le vom evidenția
în acest sens pe cele mai
importante.  

Practic, prin introducerea acestor
noi elemente s-a urmărit o
mai bună gestionare a cauzelor
de către tribunalul arbitral.
Una dintre modificările esen -
țiale vizează renunțarea la
insti tu ția arbitrului supleant și
întă rirea rolului supraarbi tru lui
în administrarea procedurii. O
a doua modificare de impact
privește delimitarea mult mai
clară între faza scrisă și faza
orală a procesului arbitral,
punându-se accentul pe faza
scrisă, accent pe care îl
regăsim și în cauzele deduse
soluționării instanțelor de
drept comun. 

De asemenea, remarcăm
introducerea unei proceduri
simplificate pentru cauzele de
valoare redusă (până la
plafonul de 50.000 lei) sau
atunci când părțile convin în
acest sens de comun acord.
Este introdusă noțiunea
instituției arbitrului de
urgență care va putea adopta
măsuri asigurătorii și
provizorii, înainte de consti -
tuirea Tribunalului Arbitral.

O modificare de substanță
privește și regulile de plată a
taxelor arbitrale. 
Spre deosebire de anii
anteriori, de la 1 ianuarie
2018 taxele arbitrale se
avansează în întregime de
către reclamant, în termen de
10 zile de la data comunicării
înștiințării din partea
Secretariatului Curții. 
După soluționarea litigiului, la
solicitarea uneia dintre părți,
tribunalul arbitral va dispune
prin sentința arbitrală plata
de către una din părți a
costurilor suportate de către
cealaltă parte sau, altfel spus,
va dispune alocarea
cheltuielilor arbitrale.

În situația în care regulile
arbitrale ale Curții de Arbitraj
comercial internațional de pe
lângă Camera de Comerț și
Industrie a României ar putea
prezenta lacune, se vor
completa sub aceste aspecte
cu dispozițiile Codului de
procedură civilă.

Arbitrajul propriu-zis
debutează la momentul la
care cererea de arbitrare este
primită la Secretariatul Curții
de Arbitraj, cu condiția
achitării taxei de înregistrare
și a taxei arbitrale.
Au existat diverse situații în
care taxa arbitrală a fost
achitată de către reclamantă
(după expirarea termenului
însă), iar cealaltă parte a
invocat în fața tribunalului
arbitral excepția tardivității
plății taxei arbi tra le. Prin
urmare, s-a pus întrebarea
dacă cererea de arbitrare se
restituie sau nu. 

Tribunalul arbitral a interpre -
tat textul în sensul că cererea
de arbitrare poate fi restituită
reclamantului, rămânând la
latitudinea tribunalului (în

n

1 Acest moment coincide cu împlinirea a 65 de ani de existență de către Curtea de Arbitraj, aceasta fiind înființată prin Decretul nr. 453/ 1953.
2 Hotărâre nr. 1/2018 - din 10/01/2018-  pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice-  publicata in MOF nr.26 din 11.01.2018
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funcție de circumstanțele
depășirii termenului) daca va
restitui cererea de arbi trare
sau acceptă plata taxei după
expirarea termenului.

O etapă importantă a
arbitrajului o reprezintă
manifestarea opțiunii părților
pentru numărul de arbitri,
număr care trebuie să fie
impar (un arbitru sau trei).
Acest moment este esențial
deoarece data acceptării de
către arbitrul unic sau de
către supraar bi tru a desem -
nării sau alegerii sale se
consideră a fi data constituirii
tribunalului arbitral.

De exemplu, în cuprinsul re gu -
lilor generale ale contractelor
naționale de execuție
respectiv proiectare și
execuție lucrări, dacă părțile
n-au convenit numărul de
arbitri în Acordul Contractual,
disputele se soluționează de
un număr de trei arbitri. 

În ceea ce privește
răspunderea arbitrilor, acest
capitol excede regulilor de
procedură arbitrală ale Curții
de Arbitraj, aplicându-se
astfel dispozițiile din Cod
proc. civ., respectiv art. 565. 

Cele patru cazuri care
antrenează răspunderea
arbitrilor pentru prejudiciul
cauzat sunt: dacă, după
acceptarea misiunii, arbitrii
renunță în mod nejustificat la
însărcinarea lor; dacă, fără

motiv justificat, nu participă
la judecarea litigiului ori nu
pronunță hotărârea în
termenul stabilit de convenția
arbitrală sau de lege; dacă nu
respectă caracterul
confidențial al arbitrajului,
publicând sau divulgând date
de care iau cunoștință în
calitate de arbitri, fără a avea
autorizarea părților sau, dacă
încalcă, cu rea-credință sau
gravă neglijență alte îndatoriri
ce le revin.

În fiecare din cele patru cazuri
reaua-credință, neglijența sau
imprudența arbitrilor vor
trebui să fie dovedite. Atenție
însă, aceste dispoziții sunt
aplicabile doar arbitrilor3.
Spre deosebire însă de
regulile din procedura civilă,
neprezentarea părții legal
citate nu împiedică
dezbaterea litigiului arbitral,
chiar și în cazul în care
niciuna dintre părți nu a
solicitat judecarea în lipsă, de
unde rezultă scopul de
asigurare a celerității și
eficienței procedurii arbitrale.
Astfel de modificări ale
regulilor vin să corecteze
anumite tendințe din trecut4. 

Cu privire la intervalul de
timp în care trebuie să se
definitiveze arbitrajul, dacă
părțile nu prevăd un alt
termen, sentința arbitrală
trebuie pronunțată în maxim
6 luni de la constituirea
tribunalului arbitral. 
Termenul se va prelungi în

situații de excepție precum
decesul unei părți, acordul
părților, suspendarea cauzei
dată de soluționarea de
cereri de recuzare, excepții
de neconstituționalitate etc.

Ulterior deliberării ce va avea
loc în ședință secretă sentința
arbitrală va fi pronunțată și
redactată în termen de cel
mult o lună de la data
închiderii dezbaterilor. 
Cu alte cuvinte, etapa de
pronunțare și redactare
sentință au fost comasate
începând cu 1 ianuarie 2018.
Modificarea este logică deoa -
re ce pronunțarea sentinței
trebuie să derive din motivele
reținute în cuprinsul hotărârii
astfel că se impunea ca cele
două etape, respectiv pronun -
țare și redactare sentință, să
fie indivizibile și nu distincte.  
În cuprinsul sentinței redac ta te
în scris trebuie să se regă -
seas că toate elementele de
identificare a componenței
tribunalului arbitral, a părților
și reprezentanților lor, a
convenției arbitrale.

De asemenea, în sentință
trebuie să fie menționate
motivele de fapt și de drept,
iar pentru arbitrajul în
echitate  motivele care au
determinat soluția.

Motivarea sentinței arbitrale
este o diligență esențială pe
care trebuie să o desfășoare
arbitrii. În sprijinul acestei
afirmații trebuie să reținem

că sentința arbitrală poate fi
desființată prin acțiune în
anulare, temeiul legal al
acestui demers fiind dat de
dispozițiile art. 608 alin. 1 lit.
g), de unde rezultă că
hotărârea arbitrală poate fi
desființată prin acțiune în
anulare dacă ’’nu cuprinde
dispozitivul și motivele, nu
arată data și locul pronunțării
ori nu este semnată de
arbitri’’. Chiar și Înalta Curte,
admițând un recurs împotriva
soluției unei Curți de Apel, a
constatat că din
considerentele hotărârii
arbitrale rezulta că acestea
cuprind doar solicitările
părților, fără a se arăta
motivele care întemeiază
soluția, așa cum prevăd în
mod imperativ dispozițiile din
Cod. proc. civ.

Ulterior pronunțării, sentința
arbitrală se comunică părților
în termen de trei zile de la
data semnării de către arbitrii
și este definitivă și obliga -
torie, producând efectele
unei hotărâri judecătorești
definitive. 
Sentința arbitrală constituie
titlu executoriu și poate fi
desființată numai prin acțiune
în anulare, pentru nouă
motive expres prevăzute de
Cod proc. civ. 
Ca și în cazul hotărârilor
judecătorești de drept 
comun se poate cere
îndreptarea, lămurirea sau
completarea sentinței
arbitrale de către părți. 

3 De exemplu, intr-una din spetele deduse judecatii la  Curtea de Arbitraj pârâta a invocat imposibilitatea egalității de tratament a părților datorită unor
cauze care pun la îndoială independența și imparțialitatea tuturor asistenților arbitrali din cadrul Secretariatului Curții de Arbitraj. Evident, Tribunalul
arbitral a considerat că motivele invocate de către pârâtă nu constituie clauze de nulitate a convenției arbitrale cu atat mai mult cu cat, corpul
asistenților arbitrali nu desfășoară activitati de natură să influențeze soluționarea cauzei iar în dosar nu s-au formulat obiecții concrete față de
activitatea asistenților arbitrali participanți la procedura arbitrală.
4 Au existat spețe pe rolul Curții de Arbitraj în care tribunalul arbitral a apreciat, în mod criticabil, că pasivitatea procesuală a pârâtului și neprezentarea la
termene poate fi interpretată ca o achiesare la acțiunea reclamantului și, în consecință, a admis toate pretențiile reclamantului, așa cum au fost formulate.
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cum a decurs activitatea
bădescu & associates în
primele cinci luni ale anu -
lui 2018? 

În fiecare an, luna ianuarie
are o încărcătură specială.
Multe proiecte sunt
demarate de către clienți în
noiembrie-decembrie,
probabil din dorința de a
marca pe anul aproape  de
final, măcar începerea unei
anumite operațiuni. Toate
aceste proiecte sunt de
obicei finalizate în prima-a
două lună a anului următor,
iar acest an nu a făcut
excepție.   
Următoarele luni au fost însă
și mai  încărcate, atât cu
proiecte noi, cât și cu
activitatea curentă a
clienților de portofoliu.  
Am asistat de curând
deschiderea în România a
unei subsidiare a unui
investitor spaniol.  Am avut
și noi proceduri de due
diligence, atât imobiliar, cât
și cu privire la societăți
comerciale, am avut chiar și
o procedură care le-a cuprins
pe amândouă!

care sunt domeniile care
generează cele mai mari
venituri? 

Dreptul Corporatist a fost din
totdeauna vedeta în cazul
nostru și a generat aproape
în fiecare an un procent
mare din venituri.
Insolvența își păstrează în
continuare un loc stabil,

foarte probabil în creștere în
următorii ani. Domeniul
care, începând de anul
trecut, pare să dobândească
o pondere din ce în ce mai
mare, este Real Estate-ul.
Rămân în contiuare in force

și  zonele de consultanță și
asistență în Dreptul  Civil sau
Contencios Administrativ,
dar ponderea lor nu a
crescut spectaculos făță de
anii precendenți. 

ați reușit să creșteți foarte
mult în real estate, unde
acordați asistență inte -
grată. care sunt cele mai
mari provocări din această
arie de practică?

În Real Estate lucrurile au
început să se miște încă de
acum doi ani, întâi timid,
ajungând acum chiar la
ușoară efervescență.
Experiențele și precedentele
create în ultimii ani, mai ales
din anii de criză de după
2008, au crescut gradul de
prudență al clienților,
cerințele acestora s-au
rafinat, prin urmare și
comportamentul lor în
cadrul unor proceduri de
achiziție imobiliară s-a
modificat. E un domeniu
interesant, care presupune
un cumul de cunoștințe
juridice, din dreptul civil pur,
dar și din drept administrativ
sau din legile specifice.
Procedurile de due diligence
imobiliar reprezintă serviciul
cel mai des solicitat, de
obicei urmat de asistența

piața de real estate  
a redevenit efervescentă
interviu cu MiHaela bădesCU, Managing partner, bădescu & associates
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acordată la finalizarea tranzacției,
dacă rapoartele nu relevă vicii
sau riscuri ce nu pot fi  pot
acoperite și pot constitui deal-
breaker. Eu nu am prea văzut
însă probleme fără soluție,
diferențele pot consta în costuri
mai mult sau mai puțin ridicate.
Decizia finală poate fi eventual
influențată de evaluarea
profitabilității investiției, raportul
de due diligence devenind în
astfel de cazuri elementul vedetă
al negocierilor.

ce domenii / arii de practică
intenționați să dezvoltați în
perioada următoare?

Zona de Real Estate nu a ajuns la
capacitate maximă. Și cum piața
imobiliară pare a fi în
efervescență crescândă, cred că
trebuie să rămânem focusați pe
serviciile legale pe acestă zonă.
De altfel, tot ceea ce trebuie să
facem este să ne păstrăm
focusați pe calitatea serviciilor.

prin ce se caracterizează stilul
dumneavoastră de leadership?
cât de dificil a fost să formaţi o
echipă de avocaţi care să
corespundă standardelor dum -
neavoastră de professionalism?

Din punctul meu de vedere
comunicarea e cheia oricărui
parteneriat, de orice fel. Dar
până la urmă leadership-ul la asta
se rezumă, stilul vine din modul în
care realizezi acestă comunicare. 
Personal, abordez un stil  de
leadership relaxat,  pe care mi-l
permit având în vedere că lucrez
doar cu oameni cu înaltă
calificare,  care știu ce au de
făcut. Nu înseamnă că nu
coordonez și supervizez cam tot
ceea ce se întâmplă în firmă!  

Formarea unei echipe nu e
niciodată un lucru simplu, dar eu
am fost foarte norocoasă din
acest punct de vedere. Fiecare
dintre colegii mei e specializat  pe
domeniile sale, iar eu încurajez, și
totodată și aplic,  continuarea
procesului  de perfecționare.
Specializarea nu reprezintă însă
totul, o componentă la fel de
importantă e seriozitatea, urmată
de un conglomerat de alte
trăsături, care împreună
conturează portretul unui  avocat
profesionist. Cam asta e
descrierea echipei noastre și ne
străduim să dezvoltăm fiecare
element în parte. 

cu ce experţi externi  - notari,
executori judecătoreşti, prac -
ticieni în insolvenţă, con sul -
tanţi fiscali, auditori, eva -
luatori, contabili, traducători
etc. - colaboraţi constant? 

Lucrăm foarte bine cu Biroul
Notarial al Iulianei Zarafiu, dar
atunci când sunt de rezolvat
documente urgente, apelăm la
birourile notariale din proximi -
tatea sediului, având în vedere că
ne permit în majoritatea cazurilor
să redactăm noi documentele de
care avem nevoie. 
În materie de executări silite cel
mai des lucrăm cu
Dobra/Coșoreanu și cu biroul
Silviei Scăeșteanu. Recunosc, în
ultima perioadă nu am mai
demarat proceduri de executare
silită, cred că de mai mare interes
sunt imobilele aflate în executare
silite în portofoliul acestora.
În insolvență lucrăm atât cu firme
mari, cum ar fi CITR-ul, cât și cu
firme mai mici.
Colaborăm și cu traducători
independenți, și cu firme de
traduceri, cum ar fi Gentil
Traduceri, dar nu numai.

piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale
datorate reglementărilor tot
mai complexe, riscului crescut
în arii multiple, evoluției
economiei digitale și  presiunii
continue privind reducerea
costurilor. cum vedeți evoluția
pieței avocaturii în românia, în
acest context?

Suprareglementările au un rol
profund negativ asupra afacerilor,
obligând antreprenorii să își
redirecționeze atenția dinspre con -
ducerea și dezvoltarea  business-
ului,  înspre conformarea la
noua legislație; uneori îi poate
obliga să aloce acestor procese
resurse umane și materiale, fapt
care le  poate debalansa afacerea
și afecta profitabilitatea. 
Exemplul recent este intrarea în
vigoare a Regulamentului
General privind Protecția Datelor
cu Caracter Personal, care a iscat
un vârtej la nivel de compliance
juridic și tehnic. Resursele pe
care firmele au trebuit să le aloce
au fost – și continuă să fie –
considerabile și pe mai multe
paliere, cel legal fiind în fruntea
listei.  În acest domeniu însă,
piața de avocatură a primit o
nouă arie de consultanță și
asistență. Protecția datelor a
devenit dintr-o problematică
sensibilă, un punct pe to do list. 
În ce privește digitalizarea
economiei, nu cred că acest
element punctual influențează
major piața de avocatură.
Presiunea pe costuri însă,
influențează! Termenele de plată
negociate au început să fie tot
mai largi, într-o piață în care
plățile se fac și în avans. Pot
apărea întârzieri la plată,  chiar
cu termenele largi stabilite, dar
efectul pregnant apare asupra
nivelului onorariilor.

Personal, abordez
un stil  de
leadership relaxat,
pe care mi-l
permit având în
vedere că lucrez
doar cu oameni cu
înaltă calificare,
care știu ce au de
făcut. Nu
înseamnă că nu
coordonez și
supervizez cam tot
ceea ce se
întâmplă în firmă! “

Zona de Real
Estate nu a ajuns
la capacitate
maximă. Și cum
piața imobiliară
pare a fi în
efervescență
crescândă, cred că
trebuie să
rămânem focusați
pe serviciile legale
pe acestă zonă.”
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ce le sfătuiți pe tinerele
doamne care încep o
carieră în avocatură?

Sunt multe de spus pe
această temă. În primul rând
fiecare tânără care
cochetează cu idea de a
începe o crieră în avocatură,
trebuie  să se convingă că
acesta este drumul pe care
vrea să îl urmeze în viață.
Avocatura e o profesie
complexă, foarte
pretențioasă, acaparatoare.
Dacă nu faci acest lucru cu
pasiune, nu poți rezista
ritmului, trepidațiilor,
consumului nervos, muncii
uneori duse până la
epuizare.  Iar avocatura  și
detașarea, nu sunt noțiuni
compatibile. Să cerceteze, să
obțină păreri și informații de
la colegii cu vechime mai
mare, să citească. Să meargă
în sălile de judecată să vadă
realitățile profesiei, să
încerce să se identifice cu
ceea ce văd.
Dacă în urma acestei analize
ajung la concluzia că asta vor
să facă, să înceapă să-și facă
planuri, să vizualizeze ce vor
face și unde vor dori să fie
peste un an, peste doi, peste
cinci, peste zece.
Apoi urmează munca.
Avocatura este un serviciu
foarte personal, oricât de
mult s-ar promova echipe
formate din 10, 50 sau 200
de avocați, tot ceea ce
înseamnă servicii legale pe
fiecare caz în parte,
reprezintă  viziunea și
strategia unei persoane.
Contează cunoștințele
juridice, dar contează mai
mult toate celelalte calități
care transformă un

absolvent al facultății de
drept care a promovat
examenul de intrare în
Barou, într-un profesionist. 
Drept urmare, sfaturile mele
pentru tinerele aspirante la o
carieră în avocatură, sunt
următoarele: luați decizia
strategică, elaborați planul
de viitor al carierei voastre,
apoi aveți grijă de perma -
nenta voastră dezvoltare,
acumulați cunoștințe juridice
în  domeniile  în  care doriți
să vă specializați,  citiți,
dezvoltați-vă abilitățilitățile
de comunicare și  de
negociere,  aveți grijă de tot
ceea ce înseamnă dezvoltare
personală. Nu mai puțin
important,  dezvoltați-vă
stilul personal și aveți grijă
de propria imagine, clientul
confruntat cu o domnișoară
îmbrăcată șleampăt, șifonată
sau  blue-jeans, nu va
dobândi încredere că modul
în care cazul lui va fi tratat va
fi altfel. Pe de altă parte, nici
o imagine opulentă nu e
soluția. Imaginea unei tinere
avocate trebuie să denote
decență și seriozitate. 
Cel puțin la început de
carieră e nevoie de multă
muncă pentru a câștiga
încrederea clienților,
colegilor, magistraților. 

cât de mult își cunosc
românii drepturile? cine
ar trebui să se ocupe con s -
tant de creșterea nivelului
de educație juridică în țara
noastră? cum se pot
implica avocații în acest
proces?

Nu am citit nicio statistică
oficială referitor la acest
subiect, însă din informațiile

public oferite de reprezen -
tanți ai ANPC se pare că în
2017 s-au înregistrat și
soluționat peste 100.000 de
plângeri. La ANCOM, tot în
2017,  s-au înregistrat mai
mult de 3.500 de plângeri.
Deci românii nu sunt chiar  în
beznă în ceea ce privește
drepturile pe care le au. 
Drepturile persoanelor fizice
reprezintă doar un capitol al
educației juridice, iar
educația juridică e doar o
subclasă a EDUCAțIEI pe
care un om trebuie să o
primească. 
Știu că există un grup de
colegi avocați care merg prin
școli și le vorbesc copiilor
despre diferite subiecte.
Cred că e o inițiativă bună,
dar e doar un proiect izolat. 
În opinia mea, educația se
face la timpul ei, după ce
procesul de educație se
încheie, nu mai facem decât
așa, un fine tuning.  E știut și
acceptat de foartă multă
lume că sistemul de
școlarizare actual, și mai ales
programa școlară, a rămas în
urma timpurilor. Îndopăm
copiii cu cantități
extraordinar de mari cu
informații de înaltă
specializare, în domenii pe
care poate nu le vor mai
folosi niciodată, dar nu îi
pregătim pentru viață.
Educația juridică, educația
financiară, educația civică,
dezvoltarea inteligenței
emoționale,  regulile de
bună purtare în societate  și
altele asemenea,  ar trebui
să devină, la vârstele
potrivite pentru a fi înțelese,
materii obligatorii, de
programă școlară. Cultura
generală este absolut
necesară, dar în era

internetului, noțiunea de
cultură generală a suferit
mutații. 

cum apreciaţi activitatea
baroului bucureşti din
ultimii ani şi ce măsuri
consideraţi că ar trebui să
ia conducerea acestei ins -
tituţii pentru a reprezenta
mai bine avocaţii în relaţia
cu autorităţile statului?

Eu personal am o imagine
destul de restrânsă cu privire
la ceea ce face concret
Baroul București pentru
membrii săi: organizeză
cursuri de pregătire și
asigură tot felul de birocrații
referitoare la înscrierile în
tabloul avocaților, încasează
taxe și plătește onorariile
avocaților din oficiu,
cercetează disciplinar. 
Am tot respectul și chiar îmi
plac colegii din actuala
conducere, simpatiile
personale însă nu acoperă
așteptările.  Mi-aș dori mai
multă susținere. De mult
timp se comentează faptul
că dintre profesiile juridice,
avocatura a pierdut teren în
fața altor profesii. Notarii au
primit competențe în ceea
ce privește – ca exemplu –
desfacerea căsătoriilor, în
condițiile în care actul de
divorț trebuie să fie
înregistrat la starea civilă,
procedură suficientă.
Avocații, realist vorbind, sunt
mult mai calificați decât
notarii în acest domeniu.
Nemaivorbind de faptul că
cei care apelează la acestă
procedură, vin însoțiți de
avocați, deci părțile plătesc
două onorarii.
Au crescut și contribuțiile  de
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asigurări sociale și pensii,  întâi
de la 10 la 11%, iar anul acesta
cota minimă  a acestei contribuții
a fost mărită de la 250 lei la 300
lei,  dar nu am auzit pe nimeni
din Barou să solicite o justificare
pertinentă a acestei măriri. Nici
nu există astfel de justificări de
altfel, și culmea că nici nu se
încearcă a se da.  Se cer taxe
escaladate, iar acestea chiar
afectează o parte importantă din
avocați, dar nu se fac demersuri
pentru lărgirea competențelor
avocatului. 
În majoritatea țărilor din Europa,
avocatul are competența  de a
semna/legaliza valabil
testamente, procuri, copii de
înscrisuri sau alte asemenea
documente. În România nu s-a
făcut lobby pentru schimbarea
legii în acest sens. Probabil că 
s-ar supăra notarii. Dar
normalitatea ar fi să primim
aceste competențe. 
Nici în ceea ce privește relațiile
cu autoritățile statului nu se pot
remarca intervenții, subiectul
însă se plasează într-o zonă de
mare sensibilitate. Acum câteva
luni a avut loc o eroare în masă,
avocații primind în bloc,  de la
ANAF, Decizii de impunere cu
privire la sume ce ar fi fost
datorate cu titlu de contribuție la
bugetul de  asigurări  sociale. În
urma numearoaselor sesizări ale
avocaților, Baroul a inițiat o
discuție și a obținut o decizie prin
care se stabilea că dintr-o eroare
s-au emis astfel de decizii,
avocații având propria Casă de
Pensii. Cred însă că lucrurile s-au
mișcat și raportat la faptul că
erau afectați inclusiv membri
Consiliului Baroului.

cum percepeţi apetitul investi -
ţional al clienţilor dumneavoa s -
tră în anul 2018? din ce

sectoare economice provin cei
mai importanţi clienţi?

Așa cum menționam la început,
piața de real estate  a redevenit
efervescentă. Fenomenul cred că
își găsește explicație și raportat la
insecuritatea resimțită de
investitori. Băncile și-au pierdut
din credibilitate, iar dobânzile  nu
mai acoperă inflația. Bursa nu a
reprezentat niciodată  o opțiune
la îndemâna oricui, iar la acest
moment, cu o piață a insolvenței
aflată la baza unui alt val în
creștere,  a devenit mai volatilă.
Posibilitățile de investiții s-au

restrâns, iar piața imobiliară,
aflată încă în zonă acceptabilă,
oferă o variantă viabilă. Piața în
creștere oferă speranța unei
creșteri atât a investiției, cât și a
profitului obținut din exploatarea
acesteia. 

care sunt cele mai des întâlnite
nemulțumiri ale clienților cu
privire la mediul economic,
financiar și fiscal din țara
noastră?

Cel care a fost dintotdeauna:
impredictibilitatea. Cu un Cod
fiscal în perpetuă modificare,
niciun plan de afaceri nu poate fi
construit într-o formă finală.
Suprareglemetarea sau
birocrația, sunt de asemenea
motive de nemulțumire. 

cum apreciaţi condiţiile oferite
investitorilor locali şi străini de
către administraţiile locale şi
de către executiv?

Responsabilitatea asigurării unui
mediu de business competitiv nu
se rezumă la aceste două
categorii de instituții. Până la
urmă, cuvântul final îl are
Parlamentul, indiferent ce idei îi
vin Executivului.  Investitorii
români, crescuți într-o anumită
mentalitate, iau lucrurile ca pe-
un dat. Investitorilor străini este
mai dificil să le explici din care
motiv le sunt cerute documente
care  nu au legătură cu
operațiunea derulată sau care e
scopul pentru care se solicită
acestea.
Cert e un lucru: nu cred că
mediul de afaceri va cunoaște
prea curând îmbunătățiri cu
impact major.  

mircea fica 

Cu un Cod fiscal în
perpetuă
modificare, niciun
plan de afaceri nu
poate fi construit
într-o formă finală.
Suprareglemetarea
sau birocrația,
sunt de asemenea
motive de
nemulțumire.”
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recuperarea de creanțe, 
o procedură cu un formalism pronunțat
articol de Cristina boJiCă, partener, Cabinet de avocat grUia dUFaUt

aflate la originea
problemelor de trezorerie
sau a litigiilor, cazurile de
neplată sunt des întâlnite
în numeroase domenii de

activitate. Într-un astfel de
context, procedura

recuperării de creanțe
este esențială pentru a

putea proteja societatea
de clienții rău-platnici,

succesul său fiind
condiționat de

respectarea strictă a unor
formalități impuse de lege. 

În românia, ca și în restul
europei, activitatea de

recuperare de creanțe a
cunoscut o intensificare

substanțială în directă
legătură cu reluarea
ritmului accelerat al

schimburilor comerciale.
astfel că o trecere în

revistă a principalelor
etape și a opțiunilor

juridice pentru
recuperarea de creanțe

este nu doar utilă, ci și
justificată.

notiFiCarea 

Înainte de a lansa orice
procedură litigioasă de
recuperare a creanţelor,
interesul este de a găsi în
primul rând o soluție
amiabilă cu clientul 
rău-platnic. Notificarea în
vederea soluționării
amiabile poate fi transmisă
prin e-mail, poştă sau
telefonic. În funcție de
interesul creditorului, în
cadrul acestei încercări de
soluționare amiabile, debi -
torului i se poate propune,
cel puțin  o amânare a
scadenţei creanței, o
reglare parțială a datoriei
sau darea în plată.
Chiar dacă astfel de
notificări sunt făcute, este
de dorit, şi uneori chiar
obligatoriu, ca debitorul să
fie somat de către creditor,
fie prin intermediul unei
scrisori recomandate cu
conţinut declarat şi
confirmare de primire, fie
prin intermediul
executorului judecătoresc. 
Dacă debitorul nu plăteşte
suma cerută în termenul
menționat în somație,
creditorul are la dispoziție

trei căi de acţiune, în
funcție de particularitățile
cazului: procedura cu
privire la cererile de
valoare redusă, procedura
ordonanței de plată sau
procedura de drept comun.

proCedUra CU priVire 
la Cererile de Valoare
redUsă

Cadrul legal al acestei
proceduri speciale este
reprezentat de art. 1026-
1033 din Codul de
Procedură Civilă şi privește
cererile a căror valoare nu
depășește suma de 10.000
lei la data sesizării
instanței, fără a se lua în
considerare dobânzile,
cheltuielile de judecată şi
alte venituri accesorii. 
În cadrul acestei proceduri,
dosarul care se depune de
către creditor trebuie să
conţină în principal: un
formular de cerere
standard, a cărui formă se
aprobă prin Ordin al
Ministrului Justiţiei, copii
după înscrisurile pe care
reclamantul înțelege să le
folosească pentru a proba
valoarea datoriei de

recuperat, un formular
rectificativ, dacă instanța
solicită informații
suplimentare.
Instanța se pronunță şi
redactează hotărârea în
termen de 30 de zile de la
primirea tuturor
informațiilor necesare sau,
după caz, de la dezbaterea
orală a cererii. Hotărârea
poate fi atacată cu apel. 
De precizat, totuși, că
această procedură nu se
aplică în anumite materii,
cum ar fi, de exemplu,
domeniul fiscal, vamal sau
administrativ.

ordonanța de plată 

Baza legală a acestei
proceduri este
reprezentată de art. 1014 –
1025 din Codul de
Procedură Civilă. În cazul
acesteia, creanța trebuie să
fie certă, lichidă şi exigibilă
şi să constea în obligaţii de
plată a unor sume de bani
care rezultă dintr-un
contract civil, inclusiv din
cele încheiate intre un
profesionist şi o autoritate
contractantă, constatat de
părţi prin semnătură, ori
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alt mod admis de lege. În
schimb, această procedură
nu se aplică creanțelor
înscrise la masa credală, în
cadrul unei proceduri de
insolvenţă. 
În general, această
procedură este una
avantajoasă, întrucât se
judecă cu celeritate (45 de
zile în lipsa unei contestații
a debitorului), este mai
puțin oneroasă (taxa de
timbru este de 200 de lei),
iar hotărârea pronunțată
de judecător (ordonanța
de plată) este executorie.
În plus, dacă instanța
respinge cererea
creditorului acesta poate
introduce cerere de
chemare în judecată
potrivit dreptului comun. 
De notat că în cadrul
acestei proceduri se admit
ca probe doar înscrisuri.
Dacă judecătorul decide că
sunt necesare şi alte
probe, acesta poate
respinge cererea
creditorului. Totodată, el
poate respinge cererea
creditorului, în cazul unei
contestații serioase şi
întemeiate, formulată de
către debitor.
Dacă instanța admite
cererea creditorului,
termenul de plată fixat de
judecător nu va fi mai mic
de 10 zile şi nici nu va
putea sa depășească 30 de
zile de la data comunicării
ordonanței de plată. Dacă
instanța recunoaște doar o
parte din pretențiile
creditorului, 
acesta din urmă poate
formula chemare în
judecată potrivit dreptului
comun, pentru a obține
obligarea debitorului la

plata restului datoriei.
Decizia pronunțată de
instanță în favoarea
creditorului poate fi
atacată de debitor cu
cerere în anulare.

proCedUra 
de drept CoMUn

Spre deosebire de
procedura anterioară,
acţiunea de drept comun
este mai lungă şi mai
complexă,  putând să se
întindă pe o perioadă de
timp mai mare de un an de
zile, în funcţie de
circumstanțele cauzei.
Acest tip de procedură este
aleasă atunci când există o
contestație a creanței: de
exemplu debitorul susține
că a primit mai puţină
marfă sau de o calitate
necorespunzătoare etc.
Procedura este, de
asemenea, şi mai oneroasă,
întrucât taxa de timbru se
calculează în funcție de
valoarea sumei pretinse de
creditor, la care se adăugă,
după caz, onorariile
avocatului, experților etc.
În cadrul acestei proceduri,
proba pretențiilor trebuie
făcută cu înscrisuri clare
(contract semnat cu
partenerul, ordine de
livrare / execuție, facturi
etc.). Dacă aceste probe nu
sunt considerate suficiente,
se poate cere, de
asemenea, efectuarea unei
expertize, audieri de
martori, interogatorii.
Toate aceste probe trebuie
însă bine pregătite şi
analizate pentru a putea
susține cât mai bine
argumentele.

Cristina beatrice boJiCă are peste 17 ani de experiență în
domeniul juridic și reprezintă clienții în fața tuturor instanțelor,
inclusiv a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a instanțelor de
arbitraj, coordonând departamentul de litigii al Cabinetului de
avocatură grUia dUFaUt.
expertiza sa în acest domeniu cuprinde, în special, reprezentare în
litigiile dintre profesioniști (răspundere contractuală/delictuală,
litigii corporative, revendicarea de bunuri mobile sau imobile,
recuperare de creanțe), precum și în cadrul procedurilor
administrative, litigii ce decurg din derularea contractelor de
furnizarea serviciilor publice, din emiterea sau executarea actelor
autorităților publice, recuperare de tVa, a altor creanțele fiscale.
Cristina boJiCă are, totodată, o practică semnificativă în achizițiile
de companii și achizițiile imobiliare, în special în structurarea
tranzacțiilor, întocmirea rapoartelor de due diligence și a tuturor
tipurilor de documente tranzacționale (memorandumuri, cesiuni,
contracte de vânzare și de garanție etc.). În cadrul Cabinetului grUia
dUFaUt a participat sau coordonat numeroase proiecte de M&a
complexe, atât locale, cât şi cu elemente de extraneitate.
avocat înscris în baroul bucurești și absolvent al Facultății de drept
a Universității din bucurești, a urmat cursuri postuniversitare la
Universitatea panthéon sorbonne i, institutul Franco-român de
dreptul afacerilor și Cooperare internațională "nicolae titulescu -
Henri Capitant", cursuri privind practica juridică în companii și
investiții, la international development law organization – idlo,
roma, italia, precum și la academia europeană de drept (era).
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Într-o lume în plină transformare
una dintre principalele noastre
valori este deschiderea către nou 
articol de laUra tonCesCU, Managing partner, 
tMo attorneys at law sparl, in association with KpMg legal

ste evident că
suntem într-o
lume în care
schimbarea este

o constantă, în care avem 
de-a face în fiecare zi cu noi
provocări și noi modalități de
abordare a lucrurilor.
Tehnologia este un factor
important în această discuție
și încercăm să ne imaginăm
cu toții cum va arăta piața
avocaturii din România dar și
la nivel mondial în următorii
cinci ani, să intuim ce vor face
roboții și ce anume va face
avocatul și în consecință să
ne pregătim pentru asta.
Fiind pasionată de Science
Fiction găsesc plăcere în
această călătorie către o lume
digitală, fără însă a sus ține că
e o călătorie ușoară. 
Însa pe lângă această provo -
care care vine din tehnologie,
sunt mult mai mulți factori
care determină o schimbare
substanțială. Generații cu
totul diferite, cu alte
așteptări, competențe și
abordare a vieții,  așteptările
diferite ale clienților de la
avocați și rolul mult mai larg
pe care avocații și-l asumă tot
mai mult, toate acestea sunt
aspecte care influențează
evoluția profesiei. 
În cadrul KPMG Legal ne
concentrăm pe cunoașterea
cu adevărat a industriei și
culturii clienților noștri, și
acordăm o atenție deosebită
abordării specifice a clienților
în ceea ce privește riscurile și

oportunitățile. Tot mai mult,
relațiile cu clienții noștri
depășesc aspectele juridice și
ne cer sfatul în chestiuni
strategice. Unul dintre
beneficiile cheie pentru
clienții noștri este capacitatea
noastră de a lucra în echipe
integrate, cu profesioniști din
domeniul financiar, IT, fiscal
etc.. Abordarea noastră
multidisciplinară și
posibilitatea de a valorifica
experți din întreaga rețea
KPMG, ne ajută să furnizăm
proiecte într-un mod mai
eficient, să anticipăm și să
abordăm într-un mod
proactiv teme și aspecte
juridice sau de afaceri chiar
înainte de a apărea în
agendele clienților noștri.

Dar mai mult decât atât, ne-
am propus și implementăm
constant schimbări legate de
transformările organizațio nale
în contextul viitorului muncii.
Instruim și sprijinim oamenii
noștri în procesul de
dezvoltare a noi capacități,
care aduc o valoare reală
clienților noștri și care le
asigură succesul într-o piață
diferită. Astfel, încă de anul
trecut am creat în cadrul
societății noastre de
avocatură, cu sprijinul unor
specialiști din cadrul KPMG,
un RegTech – respectiv o
soluție tehnică pentru un
produs de monitorizare
legislativă foarte util clienților
noștri, dar care consumă prea

mult din timpul colegilor
avocați. Roboțeii programați
de colegii mei avocați
împreună cu specialiștii IT
reușesc să reducă mult
timpul necesar pentru
această monitorizare. 
De asemenea, suntem bine
informați cu privire la impac tul
transformării digitale asupra
clienților noștri. A doua
directivă privind serviciile de
plată (PSD2) promovează
inovația tehnologică oferind o
oportunitate atât pentru
bănci cât și pentru sectorul
Fintech, care vor necesita
sprijin juridic și IT, pe care
suntem bine pregătiți să îl
oferim. Semnăturile
electronice pot promova
digitalizarea în sectorul
asigurărilor, bancar și al altor
servicii financiare, precum și
în alte sectoare și KPMG Legal
poate ajuta clienții să
beneficieze de acest lucru. Ne
așteptăm să vedem o creștere
a numărului de companii IT
care dezvoltă aplicații bazate
pe tehnologia Blockchain
pentru diferite industrii și în
acest sens am oferit
îndrumare juridică în legătură
cu implementarea acestei noi
tehnologii. Anticipăm că
raportul grupului de lucru al
UE privind tehnologia
Blockchain va clarifica
perspectiva de reglementare.
Suntem foarte deschiși noilor
tehnologii precum Big Data,
robotica și inteligența artifi -
cia lă și anali zăm cu atenție

oportunitățile și riscurile
pentru clienții noștri.
Urmărim abordările
autorități lor UE așa cum apar
în diferite inițiative legislative,
cum ar fi rezoluția de
reglementare a roboticii și
inteligenței artificiale, teme
care au făcut subiectul unor
prezentări și cursuri susținute
anul trecut.

Bineînțeles, ne gândim
constant și la rolul nostru în
societate, la datoria noastră
de a contribui la evoluția
societății și în acest sens am
organizat numeroase
evenimente și cursuri de
formare pentru clienții și
partenerii noștri, pentru a-i
ajuta să înțeleagă mai bine
problemele juridice de
importanță pentru afacerile
lor, precum și pentru a
contribui la evoluția și
dezvoltarea oamenilor și a
pieței in general.

Însă valoarea noastră
adăugată atât pentru clienți
cât și pentru colegi, rezidă în
capacitatea noastră, ca
avocați, care lucrează în mod
constant în echipe integrate,
cu scopul de a conecta
serviciile noastre cu cele
financiare, IT și alte servicii
profesionale și de a proiecta
angajamentul nostru într-un
mod holistic, de a acționa
într-o cultură pregătită
pentru schimbare și deschisă
către nou. 

e



care sunt principalele nou -
tăți aduse de gdpr (re gu -
lamentul general privind
protecția datelor)?

Guvernanța datelor cu
caracter personal nu este o
reglementare nouă, existând
și înainte de apariția
Regulamentului 679/2016
(“GDPR” sau “regula -
mentul”). Obligativitatea
aplicării, începând cu 25 mai
2018, a prevederilor GDPR
trebuie să însemne pentru
organizații o transformare a
modului în care derulează
colectarea și prelucrarea
datelor personale ale
cetățenilor UE. 
Dintre principiile și obligațiile
noi pe care le aduce noul
regulament menționez doar
câteva:

Domeniu de aplicare
sporit din punct de vedere
teritorial
Reguli mai stricte de
obținere a consimțămân tu -
lui. Astfel, trebuie acordată
o atenție sporită consim ță -
mân tului ca temei al prelu -
crării datelor cu caracter
personal. Spre deosebire
de situația anterioară

GDPR, prelucrarea de date
cu caracter personal ale
angajaților pe baza
consimțământului nu va
mai constitui un temei
universal și nediscutabil de
prelucrare după 25 mai
2018, câtă vreme
angajatul se afla într-o
relație de subordonare
față de angajator și nu
sunt respectate și celelalte
principii, precum limitarea
scopului sau minimizarea
datelor. 
Obligații stricte privind
înștiințarea de apariție a
unei încălcări ce generează
risc de securitate a datelor 
Drepturi extinse ale
persoanelor vizate, ce
includ “dreptul de a fi
uitat” precum și
portabilitatea datelor
Obligativitatea numirii,
în unele cazuri, a unui
responsabil cu protecția
datelor.

cât de pregătite sunt per -
soanele fizice, companiile
și instituțiile românești
pentru aplicarea gdpr?

În România, cu puțin timp
înainte de intrarea în vigoare

și la aproape 2 ani de la
punerea în aplicare a
directivei, peste 40% din
organizații încă nu știu care
dintre operațiunile actuale
pe care le desfășoară sunt
conforme cu legea și care
nu, implicând o lipsă și mai
mare a cunoașterii măsurilor
de conformitate pe care ar
trebui să le ia. Practica
proiectelor de pregătire a
conformării la cerințele
GDPR pentru clienții noștri
ne arată că timpul mediu de
atingere a unui grad mare de
conformare este 9 luni. Chiar
dacă este așa, companiile
trebuie să înțeleagă că nu
este prea târziu să demareze
conformare la GDPR chiar și
după 25 mai.

ce soluții tehnologice in -
ten ționează să adopte
clienții dumneavoastră
pentru obținerea confor -
mi tății gdpr? care este
nivelul de implicare mana -
gerială în acest proces?

Într-adevăr, proiectele de
conformare la GDPR nu
trebuie privite exclusiv din
perspectivă juridică. În opinia
mea, un proiect “end to

end” de conformare
presupune conlucrarea a trei
tipuri de specialiști: avocați,
ingineri de securitate IT și
specialiști în managementul
de procese, acesta fiind
modul în care lucrăm în
astfel de proiecte. Nu
furnizăm clientului un set de
documente de pus pe raft la
care va apela dacă este
întrebat de autoritatea de
control sau de persoana
vizată. Atât în faza de analiză
cât și în cea de
implementare, lucrăm cu un
set de aplicații (tools) care
ne ajută foarte mult în
strângerea datelor de proiect
și organizarea proceselor. 
Managementul companiilor
pare să fi înțeles că
regulamentul GDPR nu
impune organizațiilor o
anumită investiție minimă, ci
trebuie ca fiecare organizație
să răspundă funcție de
evaluarea de risc efectuată
în ce privește operațiunile și
procesele identificate în
procesul de analiză și
cartografiere a datelor cu
caracter pesonal. 
Un prim aspect pe care îl
poate avea în vedere o
organizație este reprezentat
de invesțiile în modificarea

timpul mediu de atingere 
a unui grad mare de
conformare este 9 luni
interviu cu Marta popa, senior partner, Voicu & Filipescu
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soluțiilor informatice actuale
de tip core (ERP, CRM) care
să permită organizației să
răspundă la toate cele 8
drepturi al persoanelor
vizate. Un exemplu tipic este
implementarea de log-uri
solicitate de regulament,
tratamente de tip pseudo-
anonimizare și anonimizare.
Un al doilea aspect ar fi
asigurarea unor soluții
aferente securității, respectiv
implementarea unor măsuri
de encriptare, securizare
dispozitive mobile, sisteme
de tip DLP software-as-a-
service, etc. O expunere
clară a măsurilor ce pot fi
luate sunt menționate în
următorul tabel, comparativ
cu articolele din regulament: 

Am constatat că există un
grad destul de ridicat de
înțelegere a faptului că o
obligație generată de
reglementarile legale poate
fi convertită într-o investiție
aferentă transformării
digitale, cu multiple beneficii
precum transparentizarea
proceselor organizației,
creșterea nivelului de
încredere externă din partea
clienților dar și de încredere
internă din partea
angajaților. Nu în ultimul

rând, beneficiile includ
îmbunătățirea eficienței
operaționale în activitatea IT
și limitarea sau eliminarea
riscului reputațional prin
evitarea întreruperii activită -
ții (printre primele măsuri
ale reglementatorului) sau
chiar evitarea măsurilor
pecuniare (amenzile).

ce ar trebui să facă un dpo
(data protection officer)?

Regulamentul prescrie în
mod concret sarcinile
responsabilului cu protecția
datelor (Data Protection
Officer sau DPO), atribuțiile
sale incluzând
supravegherea conformării

companiei la cerințele GDPR
dar și responsabilitatea
pentru interacțiunea cu
autoritatea de supraveghere
și cu persoanele vizate de
prelucrările efectuate de
companie. Rolul include
consilierea oferită companiei
în materia GDPR.
GDPR stabilește clar faptul că
DPO nu primește niciun fel
de instrucțiuni în ceea ce pri -
vește îndeplinirea sarcinilor
sale. Acesta nu este demis
sau sancționat de operator

sau de către persoana împu -
ter nicită de operator pentru
îndeplinirea sarcinilor sale.
DPO răspunde direct în fața
celui mai înalt nivel al con du -
cerii operatorului sau per soa -
nei împuternicite de operator.   
Aceste dispoziții, cuprinse în
art. 38 al GDPR, au ridicat
numeroase întrebări privind
statutul special al DPO, de la
aparenta imunitate care se
stabilește în persoana DPO
cu privire la demitere sau
sancționare de către
operator, până la alegerea
optimă între a numi un DPO
care are calitatea de
membru al personalului
operatorului și unul care este
contractor independent în
baza unui contract de pres -
tări servicii, întrucât GDPR
permite ambele variante. 
Preocuparea a fost sporită
de apariția, înca din
decembrie 2016, a ghidului
oferit de Grupul de lucru al
art. 29 privind independența
DPO, conform căruia DPO
“nu poate deține o poziție în
cadrul organizației care îl
instructează în ce privește
scopurile și mijloacele de
prelucrare”. 
Or, tendința firească a
companiilor, și în special a
celor mici, este să numească
în rolul de DPO un angajat
propriu care este deja
familiarizat, ocupându-se în
mod semnificativ de
prelucrarea datelor
personale în cadrul
companiei. Unii profesioniști
în protecția datelor
consideră însă că acești
angajați nu pot să exercite o
funcție dublă ca și DPO,
pentru că se află într-un
evident conflict de interese.
Rolul de DPO va face parte

din așa-numitul “senior
management”. Însă, a cere
unui DPO să fie independent
(acestea fiind cerințele
GDPR) înseamnă că rolul de
DPO nu poate fi îndeplinit de
membri ai personalului
companiei care sunt
responsabili și de deciziile de
zi cu zi în materia prelucrării
datelor cu caracter personal,
ca de exemplu persoane
care lucrează în domeniul
resurse umane, IT sau
marketing. Aceasta
presupune că se va crea o
cerere consistentă de
candidați externi pentru
acest rol, care să treacă
astfel testul “independenței”
cerute de GDPR, dar și
dificultăți în găsirea acestora. 
Este de așteptat ca unele
companii să caute în exterior
aceste resurse, inclusiv din
rândurile avocaților.  Se
consideră, în acest moment,
că acele companii care vor
putea să demonstreze că
persoana desemnată pentru
rolul de DPO este inde pen -
dentă vor fi avantajate în
relația cu autoritatea de
supraveghere, care va
percepe independența astfel
demonstrată în mod pozitiv
și le va acorda mai multă
încredere. 
Prin contrast, companiile
care nu vor putea demonstra
că DPO-ul numit nu se află în
conflict de interese (nu este
suficient de independent)
vor fi pasibile, desigur în
condițiile reglementărilor
legale, de amendă, al cărei
nivel poate ajunge până la
10 milioane de euro sau 2%
din cifra de afaceri a compa -
niei, oricare este mai mare.

mircea fica 
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aveți o vastă experiență
în avocatura mediului de
afaceri, fiind absolventă
atât a facultății de drept a
universității din bucu rești,
cât și a academiei de
studii economice. ce avan -
 taje vă conferă ex pe riența
de la ase?

În primul rând, experiența
de a face două facultăți
concomitent, la zi, m-a
învățat, la acea vreme, să
îmi organizez eficient timpul
și să îmi prioritizez sarcinile.
Ulterior, lucrând în
avocatura business, am
realizat că este foarte
importantă viziunea
economică a juriștilor.
Practic, un client nu este
interesat doar de ce prevede
legea, ci de soluția legală
care îl avantajează din punct
de vedere al afacerii sale.
Pregătirea academică axată
pe profil juridic și economic
mi-a oferit ușurință în a
vedea cifrele din spatele
soluțiilor și de a propune
clienților opțiuni legale
adaptate interesului lor. 

cristofor, Vladu & aso cia ții
a încheiat parteneriate
puternice și de încredere
cu avocați de top de pe
piața locală dar și din
străinătate, având astfel
posibilitatea să ofere
asistență și reprezentare
legală atât pe teritoriul
româniei, cât și în olanda,
franța, marea britanie,
germania, italia, spania și
statele unite ale americii.
cum percepeţi apetitul
investiţional al clienţilor
dumneavoastră în anul
2018? din ce sectoare
economice provin cei mai
importanţi clienţi?

Încurajăm clienții străini 
să investească în România.
În ultimul timp putem spune
ca am observat o creștere
exponențială a mandatelor
noastre pentru M&A și Real
Estate. De asemenea,
colaboratorii noștri din
întreaga Europa ne solicită
asistență juridică în România
pentru litigii și M&A. 
Parteneriatele cu casele de
avocatura străine ne largesc

aria de activitate si ne dau
viziuni asupra trendului
european. Noi susținem cu
tărie antreprenorii români și
încercăm să îi ajutăm
continuu pentru a se
dezvolta frumos, cu
mentalitate deschisă către
țările din vest. Deseori îi
ghidăm după modul de lucru
al societăților străine și le
propunem strategii
raționale, inspirate din
experiențe ale societăților
străine de profil.

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

Avocații și colaboratorii
noștri sunt profesioniști în
care ne putem pune bazele.
Consider că o motivare
corespunzătoare, pe lângă
partea financiară, constă și
în recunoașterea meritelor
fiecărui avocat pentru
mandatele care i-au fost
încredințate. Avocații noștri
sunt implicați în tot felul de
probleme juridice, evitând
astfel senzația lor de

plafonare. Îi ascultăm și
ținem cont de dorințele lor
de a insista pe un anumit
domeniu pentru a lucra cu
plăcere. Întotdeauna am fost
de părere că dacă îi creezi
unui om un mediu plăcut,
randamentul va fi mult mai
mare decât dacă lucrează
pentru ca așa trebuie sau
pentru că are nevoie. Nu în
ultimul rând, ținem cont și le
respectăm viața de familie și
evităm cu desăvârșire orele
peste program petrecute la
birou. 

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

Dorința noastră este de
cunoaștere în detaliu a
afacerilor clienților pentru a
oferi consultanță cât mai
utilă acestora. 
Pe măsură ce facem acest
lucru, cerințele cresc
întrucât clienții realizează 
că intervenția noastră 
poate conduce la soluții mai
sigure, mai rapide și de cele

Încurajăm clienții străini
să investească în românia
interviu cu iris CristoFor, avocat partener, Cristofor, Vladu & asociații
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mai multe ori, mai puțin
costisitoare. 
Pot spune ca am crescut odată
cu clienții noștri și ne bucurăm
de acest lucru. Bineînțeles, odată
cu evoluția vin și cerințe mai
ridicate, care conduc la
perfecționare.
Avocatura de business
presupune totuși acoperirea
tuturor problemelor unui
profesionist, respectiv întreaga
arie a activității sale. Așadar,
putem spune ca am fost
încredințați atât cu mandate

multivalente, care acoperă
situații legale complexe, 
cât și cu mandate de consultanță
punctuală și asistență pentru
problemele clientului de zi cu zi.

ce arii de expertiză intențio -
nați să dezvoltați în perioada
următoare?

Am dezvoltat în timp o rețea de
colaboratori, acoperind toate
ariile de expertiză de interes.
Odată cu noile cerințe ale pieței,

ne dezvoltăm permanent. De
exemplu, în ultimul timp am
insistat foarte mult pe Real
Estate, dar și pe protecția
datelor cu caracter personal,
având în vedere boom-ul din
piață referitor la acest domeniu,
pentru a ajuta clienții să se con -
formeze noilor dispoziții legale.
În viitor, ne vom lărgi echipa
desemnată proiectelor de M&A
și vom dezvolta o divizie
dedicată dreptului fiscal, astfel
încât să putem oferi soluții
complete. 

cât de importantă este încre -
derea, credibilitatea și noto -
rietatea profesională pe care o
transmite avocatul clienților
săi?

Toate cele trei sunt foarte
importante și cu siguranță,
interdependente. Încrederea se
câștigă în timp, iar odată cu
aceasta, credibilitatea și
notorietatea profesională vin
implicit.
Relația dintre un avocat și
clientul său trebuie să se bazeze
în primul rând pe încredere, iar
pentru creșterea acesteia
trebuie multă muncă, seriozitate
și promptitudine. Este ideea
imprimată avocaților noștri, cu
care noi am pornit la drum si
care s-a dovedit a fi de succes.
Dacă încrederea este câștigată,
atunci avocatul capătă și
credibilitate. Aceasta este
esențială pentru a putea deveni
confidentul clientului și, odată
atinse aceste scopuri,
notorietatea profesională crește.
Un client mulțumit întotdeauna
va consolida prestigiul
avocatului, prin recomandările
sale.

mircea fica 

Parteneriatele cu
casele de
avocatura străine
ne largesc aria de
activitate si ne
dau viziuni asupra
trendului
european.”

date de contact

Adresa:
Bd. Unirii nr. 16

Fax:031.426.01.62
Email:office@cristofor.ro

www.cristofor.ro



sunteți specializată în
dreptul construcțiilor, asi -
gurând consultanță inte -
gra tă în acest domeniu. ce
specific are sectorul de
real estate, ținând cont de
nivelul de complexitate al
legislației și de cerințele
clienților?

Piața de real estate a fost
mereu într-o continuă
dezvoltare - foarte multă
vreme a fost o cerere mare
pentru terenurile agricole,
care s-a mai estompat, apoi,
în perioada de boom
imobiliar centrele comerciale
au fost în plină expansiune.
În prezent, este în plină dez -
voltare  sectorul industrial, în
orașele de tradiție, centrul
țării fiind mai interesant
pentru investitori atât din
punct de vedere logistic, cât
și în privința prețurilor.
Însă, constanta acestui
domeniu a fost mereu piața
locuințelor, de aceea și
specificul acestui sector este
dat de ponderea dezvoltării
urbane de locuință și birouri
(spații rezidențiale), dar sem -
nalele sunt, de asememea, și
pentru mediul rural.

70% dintre cumpărătorii
de terenuri sunt dezvol -

tatori imobiliari, clienți cu
experiență, care cunosc
piața și reglementările ur -
banistice. cum percepeţi
apetitul investiţional al
clienţilor dumneavoastră
în anul 2018?

Apetitul investițional este în
continuă creștere atâta timp

cât există o cerere mai mare
decât oferta, cum se
întâmplă în prezent.  Chiar
dacă în acest moment
prețurile sunt aproape de
cele din 2008, oferta este în
continuă creștere, în această
perioadă cumpărându-se
mai mult decât în perioada
imediat de după criza

economică, când
cumpărătorii erau mai
temători, deși prețurile erau
mai mici, așteptând evoluția
pieței care mergând pe o
linie crescândă a încurajat
cererea.

cererea brută de spații
industriale și de logistică a
crescut anul trecut cu circa
15%, la peste 525.000 de
metri pătrați,  înregistrând
un nou maxim istoric. ce
asemănări și deosebiri
sunt între un proiect rezi -
dențial și unul axat pe hale
industriale / parc logistic?

Între cele două sectoare –
proiecte rezidențiale și hale
industriale/parc logistic
există mai multe deosebiri
decât asemănări. Singura
asemănare existentă între
cele două domenii este
studiul și analiza actelor.
Deosebirile sunt date, în
primul rând, de specificul
terenului pe care urmează
să se realizeze investiția,
respectiv suprafața acestuia,
gradul de ocupare,
indicatorii urbanistici (POT,
CUT, PUZ, înălțime). De
asemenea, există deosebiri
și din punct de vedere al
funcționalității și al
costurilor aferente

documentațiile de urbanism   
ar trebui unificate
interviu cu andreea-Cristina rUCa, avocat partener, Ci av. ruca andreea – Cristina
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investiției, precum și din punct
de vedere al autorizării, căci una
este, de exemplu, să soliciți o
autorizație de construcție pentru
o clădire de 26 de etaje de
birouri și alta este să soliciți o
autorizație pentru construcția
unui imobil de locuințe
S+P+5+Spațiu tehnic sau pentru
un imobil de locuințe P+16, unde
să existe și spații comerciale, și
exemplele pot continua. 
Desigur că în momentul solicitării
autorizației munca avocatului nu
mai este inclusă, acestea fiind
niște aspecte care depășesc sfera
sa de activitate, scopul avocatului
fiind acela de a asigura
legalitatea înscrisurilor cu privire
la terenul pe care urmează să se
realizeze investiția, teren care să
corespundă scopului clientului
său.

ce ne puteți spune despre
timpul în care sunt eliberate
autorizațiile necesare de către
instituțiile abilitate? credeţi că
documentaţiile de urbanism în
vederea obţinerii avizelor şi
au torizaţiilor trebuie simplifi -
cate? 

Când vorbim despre timpul
necesar eliberării unei autorizații,
îmi vine în minte un exemplu
pozitiv, în ceea ce privește
celeritatea, și acela este Clujul.
Altfel, durează mai mult raportat
la investiția efectuată cu
achiziționarea terenului pe care
urmează a se construi, costurile
aferente depunerii
documentației necesare
(proiecte, memorii, expertize,
obținerea de avize, etc.), a
echipelor de muncitori antamate,
a contractelor încheiate cu
furnizorii pentru materiale, etc. și
dorința beneficiarilor de a-și
recupera cât mai curând posibil

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

care sunt cele mai des întâlnite
contravenții în acest domeniu?
care este nivelul actual al
amenzilor? cât durează un
litigiu imobiliar în instanță?

Cele mai dese contravenții
întâlnite în acest domeniu sunt
executarea sau desființarea,
totală sau parțială, fără
autorizație pentru niște lucrări
pentru care legea prevede
obținerea de autorizație,
neanunțarea datei începerii
lucrărilor de construcții
autorizate a autorității emitente
a actului și a Inspectoratului de
Stat în Construcții și
neîndeplinirea, la termenul
stabilit, a măsurilor dispuse de
Inspectoratul de Stat în
Construcții la controlul anterior.
Nivelul actual al amenzilor
variază de la 1.000 de de lei până
la 30.000 de lei. 
Un litigiu imobiliar în instanță,
fond și recurs, ceea ce presupune
și administrarea unui probatoriu
complet și complex, durează
minim 3 ani.

V-ați specializat și în pro -
prietate industrială. de ce este
bine ca oamenii de afaceri,
universitățile, inventatorii, etc.
să colaboreze permanent cu
experții în proprietate in dus -
trială?

Consider că este bine să se cola -
bo reze cu experții în proprietate

industrială pentru a fi mereu
informați despre noutățile în
acest domeniu, care pot fi atât
de ordin legislativ, cât și de
cazuistică. Vor putea fi informați
despre importanța înregistrării
unei mărci, a modului în care se
poate realiza această
înregistrare și a avantajelor
acesteia, precum și a condițiilor
pe care trebuie să le
îndeplinească o marcă pentru a
fi înregistrată. De asemenea, pot
fi consiliați și despre mijloacele
pe care le au la îndemână în
cazul folosirii mărcii de către
persoane neautorizate.

cum vedeți interesul oame -
nilor de afaceri din românia
pentru protejarea mărcilor pe
care le dețin pe piața locală și
pe piața unică europeană?

Mediul economic actual și
globalizarea au dus la creșterea
rolului mărcii, astfel că și în
acest domeniu există o
preocupare ascendentă a
oamenilor de afaceri din
România în ceea ce privește
protejarea mărcilor lor, atât la
nivel național, cât și european,
întrucât un anumit produs sau
serviciu se individualizează doar
prin marcă, aceasta fiind un
mijloc de creștere a
competivității. 
În plus, marca este cartea de
vizită a producătorului respectiv,
este mijlocul de informare a
consumatorilor, precum și un
mijloc de diferențiere a
produselor/serviciilor, un
instrument de publicitate, și nu
în ultimul rând un mijloc prin
care producătorul își recuperează
investițiile făcute în calitate și
creativitate.

mircea fica 

Marca este cartea
de vizită a
producătorului
respectiv, este
mijlocul de
informare a
consumatorilor,
precum și un
mijloc de
diferențiere a
produselor/servicii
lor, un instrument
de publicitate, și
nu în ultimul rând
un mijloc prin care
producătorul își
recuperează
investițiile făcute
în calitate și
creativitate.”

Un litigiu imobiliar
în instanță, fond și
recurs, ceea ce
presupune și
administrarea
unui probatoriu
complet și
complex, durează
minim 3 ani.”
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infracțiuni economice 
la limita legalității
interviu cu lUMinița dobresCU, avocat partner, Cabinet individual de avocat luminița dobrescu 

În ultimii ani am asistat la
investigarea și la pedep -
sirea a numeroase cazuri
de contrabandă, sisteme
evazioniste, scheme de
fraudă, falimente fraudu -
loase, licitații trucate,
con flicte de interese,
deturnare a activelor,
speculații fi nan ciare, etc.
cum apreciați sistemul
de compliance al compa -
niilor și instituțiilor româ -
nești, sistem menit să
prevină actele de eva zi -
une și de corupție?

În mod special aș vrea să
mă refer la infracțiunile
econo mice: evaziune,
spălare de bani – infracțiuni
cu care se confruntă în mod
deosebit companiile, chiar
și cele foarte mari.
Instituțiile statului pot
detecta infracțiuni chiar și
acolo unde nu există
datorita largheții textelor
de lege care permit
încadrarea într-o
infracțiune a anumitor ope -

ra țiuni economice care nu
pot fi dovedite că au fost
prestate.
Modalitatea clasică prin
care s-a stabilit că există
infracțiune – în cazul
prestării serviciului de
consultanță, dovezile
prestării efective a
serviciului nu au fost
păstrate (email-uri,
consultanță vorbită,
procese-verbale de
constatare a consultației),
iar organele de control au
considerat că serviciul este
fictiv și astfel s-a apreciat
că există infracțiune. 
O altă modalitate de fi
încadrat într-o infracțiune,
deși nu există, este atunci
când partenerii de afaceri
nu sunt verificați riguros,
iar acești parteneri
săvârșesc anumite
infracțiuni econo mice – în
această situație, s-a creat
deja o practică în a se
considera că și partenerul
corect ar fi părtaș la săvâr -
și rea infracțiunii de către
celălalt.

ce măsuri recomandaţi
companiilor să ia pentru
a evita încadrarea într-o
in fracțiune a anumitor
ope rațiuni comerciale ?

Să consulte avocați cu
exper tiză in domeniul penal
pentru a vedea, în practică,
cum se apreciază săvârșirea
unei infracțiuni, de fapt,
cum apreciază un procuror
sau un judecător săvârșirea
unei infracțiuni economice
și pen tru a cunoaște cât de
mică este limita între legal
și ilegal.

cum percepeți nivelul
experților tehnici la care
apelează procurorii spe -
cia  lizați în astfel de do -
sare?

Aici este o altă problemă,
sunt experți în domeniul
economic care fac expertize
preponderent pentru
Parchete, sunt numiți de
către Parchete, ceea ce nu
este tocmai normal, pentru

că imparțialitatea se dimi -
nu ează, și este normal să se
încline balanța către cel
care-i numește, practic,
către cel care-i asigură
anumite venituri.

anul acesta aniversați 20
de ani de carieră. cum
vedeți evoluția profesiei
de avocatură în viitor,
ținând cont de impactul
teh nologiei și de exigen -
țe le clienților?

Așa este, 20 de ani de
exper tiză în domeniul penal
și comercial derivat din
acesta.
Cu privire la evoluția 
tehno lo giei, apreciez că
adminis tra rea
probatoriului, în materie
penală, este mult mai ușor
de realizat pentru procurori
datorită stocării tuturor
informațiilor pe perioade
foarte lungi, precum și a
urmelor pe care le lasă
toate gadget-urile prin
multitudi nea metodelor de
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comunicare (email, telefon,
aplicații tele fon ice diverse de
comunicare).
Cu alte cuvinte, în fața teh no -
logiei, dacă este folosită în mod
legal, procedural, munca mea
de avocat se îngreunează, mai
ales dacă probele obținute prin

intermediul tehnologiei se
coroborează și cu alte probe.
Dar și noi avocații ne adap tăm
la fel cum se adaptează și
Organele care le folosesc.
Cu privire la exigențele
clienților, mă surprinde plăcut
că și clienții au început să facă o

selecție a avocatului pe care-l
aleg, selectând în final un
avocat bine pregătit. De ce?
Pentru că o mare parte din
informațiile furnizate de către
avocat pot fi confirmate prin
căutări pe internet. Este
evident că nu întodeauna ceea
ce găsim pe internet reprezintă
și realitatea. 

ce le recomandaţi tinerilor
absolvenți de drept? ce ar
trebui să evite? către ce arii
de practică să se în drep  te?

În domeniul penal este mult
mai greu pentru o femeie să
aibă succes,  recomandarea
mea este să se orienteze către
consultanță și litigii comerciale,
doar dacă vor să devină avocați. 
Când un client este arestat sau
reținut vede în avocatul său
ultima șansă, ori vârsta
tinerelor avocat nu conferă
încredere clienților, întrucât
clientul consideră că  își pune
libertatea în mâinile acestuia,
pe care-l percepe ca pe un
”salvator”.
În practică am observat că
tinerii avocați se descurcă mai
bine pe latura penală, înca de la
începutul profesiei și sunt mai
bine văzuți de clienți, motiv
pentru care, recomandarea
mea este ca tinerii bărbați,
absolvenți ai facultății de drept
să continue pe această linie –
specializarea în domeniul penal.
Toți tinerii avocați ar trebui să
evite promisiunile nesusținute,
noi avocații avem obligația de
diligență și nu de rezultat. Și ca
o ultimă recomandare, dacă vor
să devină avocați trebuie să-și
actualizeze informațiile în
permanență.

mircea fica 

Cu privire la
exigențele
clienților, mă
surprinde plăcut
că și clienții au
început să facă o
selecție a
avocatului pe
care-l aleg,
selectând în final
un avocat bine
pregătit. De ce?
Pentru că o mare
parte din
informațiile
furnizate de către
avocat pot fi
confirmate prin
căutări pe
internet. Este
evident că nu
întodeauna ceea
ce găsim pe
internet reprezintă
și realitatea.”
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foarte mulți specialiști con -
sideră că va urma o criză
economică majoră. Împăr -
tășiți această opinie? cât de
pregătite sunt com pa nii le
românești să facă față?

Dacă ținem cont de
ciclicitatea crizelor economice
mondiale, nu împărtășesc
această opinie. Jocul dur al
SUA în ceea ce privește
renegocierea tratatelor
internaționale, fie că vorbim
de tratate comerciale, vezi
relația cu Canada și Mexic,
convenții asupra mediului,
vezi Acordul de la Paris sau
convenții asupra puterii
nucleare, vezi cazul Iran,
vizează mai degrabă aspecte
incipiente ale unei
(re)deschideri economice. Pe
de altă parte, politica
deschisă a Rusiei și dorința
acesteia de a redeveni un
actor negociator de talie
mondială și politica comerci -
ală și strategică a Chinei, la
rândul ei bazată pe ofensiva
internațională și cucerirea
unei heghemonii în special în
zona Asiei, nu sunt aspecte
care să creeze o criză majoră. 
În ceea ce privește gradul de
pregătire al companiilor
românești, pot doar să
observ, cel puțin pentru
companiile mari,

recunoscute, o atenție sporită
asupra unor riscuri și pericole
potențiale în special prin
dezvoltarea cooperării
internaționale, protejarea
prin asigurări și găsirea unor
piețe alternative. 

Vom asista la o creștere a
numărului de insolvențe în
următorii ani? ce sectoare
economice sunt mai ex pu se
/ vulnerabile?

După datele statistice
europene, la nivelul anului
2016, peste 200.000 de
companii au intrat în faliment
cu pierderea directă a peste
1,7 milioane de locuri de
muncă. Din prognoze s-a
avansat ideea că insolvențele
din primul trimestru al anului
2018 vor crește cu 4-6%. În
realitate, creșterea a fost cu
aproximativ 47% față de anul
trecut. Am asistat la un val
masiv de insolvențe în
primele 2 luni ale anului, iar
trendul va fi crescător, poate
și pentru faptul că s-a înțeles
că insolvența nu este o
sperietoare, ci un instrument
necesar pentru acele
companii care merită să
rămână în circuitul economic,
iar în perioada de reorgani -
zare pot să devină profitabile,
viabile și performante. 

Din 600.000 de companii
existente, undeva la 16.000
sunt importante pentru
sistemul economic național.
Dintre acestea, aproximativ
3-4.000 beneficiază deja de
procedura insolvenței, altele
fiind aproape de insolvență.
Procedura insolvenței nu mai
este o sperietoare, ci un
instrument, de avarie ce-i
drept, prin care se pot face
corecții suplimentare
agenților economici debitori,
pentru a le eficientiza activi -
tatea sau pentru a-i înlătura,
acolo unde este cazul, din
sistemul economic. Din acest
punct de vedere, numărul
insolvențelor va crește.
A fost o surpriză pentru mine
să constat în ultimii ani că
industria farmaceutică a fost
afectată, multe companii
intrând în insolvență.
Compania noastră, în acest
moment, gestionează
reorganizări în acest
domeniu. La fel în sectorul
energetic. În ultimul timp, nici
companiile de
telecomunicații nu au scăpat.
Spre exemplu, anul trecut ne-
am mărit portofoliul cu o
companie din acest sector.
Piața de real estate, pe de
altă parte, a stagnat.  Marile
proiecte rezidențiale, a căror
procedură a fost deschisă cu
câțiva ani în urmă, au reușit

sau sunt în faza de a finaliza
valorificarea activelor. 

recent ați devenit doctor
în drept. care sunt prin -
cipalele concluzii ale tezei
dumneavoastră - Mana ge -
mentul insolvenței stra te gi -
ce și securitatea națională?

Încep cu o mica rectificare.
Sunt doctor în ordine publică
și siguranță națională. Prin
teza mea de doctorat am
urmărit să fructific expertiza
mea profesională și să operez
asupra conceptului de
insolvență în sensul în care
am înțeles din practică că
insolvența nu trebuie redusă
doar la dimensiunile juridic și
economic. În urma unui
amplu studiu științific
efectuat, preponderant
calitativ, și a unei
documentări ce s-a întins pe
o perioadă de trei ani de zile,
am atașat conceptului de
insolvență încă două
dimeniuni importante – cea
managerială și cea de
securitate. Întregul efort mi-a
permis să analizez câteva
aspecte considerate funda -
mentale în gestionarea
eficientă a insolvenței. 
Primul aspect se referă la
faptul că multe societăți au
intrat în insolvență datorită

numărul insolvențelor 
va crește
interviu cu av. dr. niColeta MUnteanU, asociat Coordonator, euro insol
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unui context economic și finan -
ciar pe care nu aveau cum să-l
țină sub control, ge ne rat, de
multe ori, de crize economice,
sociale, politice etc. 
Al doilea aspect se referă la
faptul că multe societăți au
intrat în insolvență datorită
managementului defectuos,
personalizat, centrat pe
interese de grup. De multe
ori acest management a fost
politizat, managerii nefăcând
dovada unor competențe
profesionale și capabilități
manageriale care să-i reco -
mande pentru o atare poziție. 
Al treilea aspect se referă la
faptul că multe societăți au
intrat în insolvență deoarece,
fiind creditoare la alte
societăți care au intrat în
procedură, au fost și ele
obligate, la rândul lor, să
declare insolvența, prin așa
numitul „efect de domino”.
Al patrulea aspect se referă la
faptul că dimensiunea
managerială în procedura de
insolvență este sufocată de
dimensiunea juridică,
practicianul în insolvență
nepunând în practică un
management propriu, ci
urmând strict procedura, de
cele mai multe ori acesta
supraveghind activitatea
operațională a manage men -
tului, fără a se implica în mod
direct. Ca un exemplu,
succesul Hidroelectrica s-a
datorat, în primul rând,
managementului direct
exercitat de către administra -
torul judiciar la toate nivelele
companiei, prin schimbarea
atitudinii și a mentalității de
business, nu numai a
managerilor de top din
companie, ci și a celor de pe
nivelele intermediare. 
Nu în ultimul rând, poate cel

mai important aspect rezidă
în faptul că printre societățile
debitoare s-au aflat și se mai
află încă, societăți foarte
importante, atât pentru
economia națională, cât și
pentru siguranța și
securitatea statului, intrarea
acestora în insolvență sau
faliment generând
vulnerabilități și riscuri în
zona securității naționale.
Această ultimă observație am
dezvoltat-o, am detaliat-o
atât direct, prin discuții cu
colegii mei, cât și indirect,
printr-un studiu bibliografic
de durată, fapt ce mă face să
afirm că există în economia
națională anumite societăți
pentru care varianta
falimentului ar trebui exclusă
deoarece, prin dispariția
acestora, s-ar genera
vulnerabilități și riscuri, atât la
adresa securității economice,
cât mai ales la adresa
securității naționale. 
Să vă răspund concis la
întrebare, prin teză am
urmărit două obiective
majore. Pe de o parte, să
atașez insolvenței
dimensiunea managerială, în
special managementul de
criză și al situațiilor de risc iar,
pe de altă parte, să
fundamentez din punct de
vedere teoretico-metodologic
conceptul de insolvență
strategică, imperativ pentru
autoritatea statului și pentru
crearea unei poziții
geostrategice bazată pe
promovarea intereselor
noastre naționale. 
Am urmărit în mod susținut
promovarea conceptului de
insolvență strategică în relație
cu securitatea națională a
statului, pentru acele entități
din cadrul economiei

naționale care, datorită
particularităților pe care le
au, ar trebui salvate de la
faliment. Dacă s-ar produce
falimentul, aceasta ar genera
o serie de dezechilibre
economice și sociale care se
pot constitui în amenințări și
vulnerabilități, atât la adresa
la securității economice, cât și
la adresa securității naționale.
Reiterez ideea pentru a nu fi
acuzată că promovez ajutoarele
de stat: insolvența strategică
nu are legătură cu acestea. 
Prin insolvența strategică
statul își poate promova
interesele sale legitime de
securitate în sensul în care
acele companii considerate
de interes strategic prin
decizie politică, în eventua -
litatea în care ar fi expuse
pericolului insolvenței, să
beneficieze de o procedură
specială, care are la bază
reorganizarea judiciară.
Această măsură luată de
decidentul politic strategic
(eu am propus CSAT-ul) este
menită să mențină stabilita -
tea economică națională.  

antreprenoriatul feminin
se afirmă tot mai puternic.
ați fost și sunteți implicată
în dezvoltarea unor rețele
suport care contribuie la
dezvoltarea acestui feno -
men. care sunt principalele
provocări pentru o doam -
nă care începe și conduce
un business?

În anul 2011 antreprenoriatul
feminin începea să se afirme
puternic la nivel european. În
Uniunea Europeană există
două rețele suport pentru
femeile antreprenor, prin
intermediul cărora am fost

numită Ambasador și
Mentor: European Network
of Female Entrepreneurship
Ambassadors care oferă
sprijin în special prin
promovarea unor figuri de
succes cu rol motivațional și
European Network of Mentors
for Women Entrepreneurs
care oferă sfaturi practice
femeilor care și-au lansat de
curând o afacere.
În acest fel am descoperit ce
înseamnă voluntariatul pro-
activ și cât de important
poate fi pentru formarea unei
culturi antreprenoriale
feminine. Responsabilitatea
care îmi revine în calitate de
ambasador și mentor nu  este
una ușoară, dar faptul că pot
să împărtășesc din propria
mea experiență acelora  care
se află la început de drum,
mă face să mă simt un om
dedicat, implicat activ în
problemele generate de
antreprenoriatul feminin și în
acest fel să contribui activ la
dezvoltarea societății românești. 
Poate nu întâmplător această
muncă susținută m-a adus în
postura de a fi vicepreședinte
al Asociației Naționale a
Antreprenorilor și
vicepreședinte al Patronatului
Femeilor Antreprenor. Acest
cadru organizatoric mi-a dat
posibilitatea participării la
multe proiecte destinate
dezvoltării antreprenoriatului
feminin. În acest sens, doresc
să anunț constituirea celei
mai importante entități
asociative feminine din
România, respectiv Federația
Patronatelor Femeilor Antre -
prenor care are misiunea de
a promova pe viitor
antreprenoriatul feminin. 

mircea fica 
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cum a evoluat cabinetul
dumneavoastră în ultimul
an?

Biroul de avocatură pe care
îl conduc a avut și are o
perioadă de creștere, atât în
ceea ce priveste numărul de
clienți dar și în privința
colaborărilor. Am avut mai
multe litigii în țară iar
solicitările vin din toate
zonele dreptului  - Civil,
Comercial și Penal. 
Interacționăm cu multe
situații noi și fiecare caz are

provocarea și particularitatea
sa. Empatia și tenacitatea
sunt două ingrediente
importante cu care venim în
întâmpinarea nevoilor
clienților noștri dar și în
soluționarea  problemelor
cu care aceștia se confruntă.
Încercăm să avem o
contribuție benefică în viața
clienților noștri și să îi
ajutăm să-și cunoască
drepturile, mai ales atunci
când instituțiile statului
acționează abuziv, iar
pregătirea noastră este într-
o continuă  perfecționare.

Nivelul actual de dezvoltare
al biroului de avocatură pe
care îl conduc ne permite să
fim mai flexibili. De
asemenea, ne putem adapta
cu ușurință la cerințele
impuse de piață și avem
responsabilitatea de a avea
un impact pozitiv și util în
societate.

cum apreciaţi calitatea
actului de justiţie (tribu -
nale, judecătorii, curţi de
apel, Înalta curte de ca sa -
ţie şi justiţie), în 2018?

Schimbările în sistemul
judiciar se produc într-un
ritm lent pentru nevoile pe
care noi, ca națiune le
avem. Deși avem de-a face
cu o schimbare în ultimii
anii prin introducerea noilor
coduri și o transparență mai
mare în ceea ce privește
actul de justiție, totuși
implicarea judecătorilor și a
procurorilor în aflarea
adevărului și aplicarea
corectă a legilor ar trebui să
fie mai mare și cu mai multă
seriozitate. Trebuie
menționat că și în anul 2018

avem o
contribuție

benefică 
în viața 

clienților noștri

interviu cu Corina FlorUț, avocat partener,
Cabinet individual Floruț daniela – Corina
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sălile de judecată sunt
aglomerate și există o creștere
semnificativă a dosarelor
înregistrate spre a fi soluționate.
De aceea, consider că la
calitatea actului de justiție
trebuie să participăm cu toții:
avocați, mediatori, judecători,
procurori, executori
judecătorești și chiar justițiabilii.
Pentru a avea o încredere mai
mare în actul de justiție trebuie
să ne preocupe climatul
legislativ ancorat la realitatea în
care trăim și la modul cum
evoluează societatea
românească prin care să se
asigure liberul acces al
cetățeanului la o justiție
imparțială și egală cu
respectarea drepturilor omului.  

guvernul va modifica din nou
codul penal și codul de proce du -
ră penală. cum privesc avo ca ții
aceste schimbări?

Sistemul judiciar nu a fost evitat
niciodată de instabilitatea
legislativă. Legile au suferit
numeroase modificări și poate
că este normal, deoarece viața
cotidiană se schimbă foarte
repede, apar și dispar unele
infracțiuni iar revizuirea
legislației este absolut normală.
România continuă aplicarea și
transpunerea aquisului
comunitar, acesta fiind și el 
într-o permanentă evoluție și
schimbare. Astfel că unele
modificări aduse Noului Cod
Penal și Codului de Procedură
Penală sunt necesare prin
punerea în acord cu deciziile
Curții Constituționale (CCR) dar
și pentru transpunerea Directivei
Parlamentului European privind
prezumția de nevinovăție, a
dreptului de a fi prezent la
proces în cadrul procedurilor

penale dar și obligațiile impuse
de CEDO. Obiectivul prioritar al
tuturor factorilor decisivi și
responsabili din România trebuie
să fie apărarea drepturilor
fundamentale ale omului dar și
siguranța națională. 

cum apreciați condițiile existente
în penitenciare?

Statul român fost sancționat de
nenumărate ori de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului
(CEDO), pentru nerespectarea
condiţiilor de detenție. Amenzile
sunt uriașe, 2 milioane de euro
potrivit raportului întocmit anul
trecut de către Administrația
Națională a Penitenciarelor
(ANP).
Suntem de acord că persoanele
care săvârșesc fapte penale
trebuie să răspundă și să fie
sancționate pentru infracțiunile
comise, dar cu respectarea
drepturilor omului. Nimeni nu
poate fi supus torturii și nici unui
fel de tratament inuman ori
degradant. Scopul pedepsei are
la bază educația persoanei,
formarea unei atitudini noi față
de viață și valorile sociale, de
îndreptare și de impiedicare a
repetării conduitei sociale. Or, în
condițiile în care penitenciarele
din România sunt aglomerate și
nu sunt condiții decente pentru
a executa pedeapsa primită și a
se reeduca, iar aceste  persoane
condamnate se întorc în
societate mai bolnave decât au
intrat și mai dezumanizate,
trebuie să fim conștienți că
suportăm cu toții consecințele
acestor condiții din penitenciare.
Deoarece, mai devreme sau mai
târziu, toți suntem obligați să
conviețuim împreună prin
reintegrarea acestora în
societate. Așa se întâmplă în

orice stat european, pedeapsa
cu moartea fiind interzisă. În
calitate de avocat, consider că
deținutul-ființa umană- nu ar
trebui să fie umilit, înjosit sau
să-i fie cauzate suferințe fizice
sau psihice, iar pedeapsa nu ar
trebui să fie o răzbunare a
noastră, a societății. 

la începutul lunii martie a
acestui an, în baroul bucurești
erau înscriși 549 de societăți,
6.100 de cabinete individuale,
9.072 de avocați definitivi, 650
de avocați stagiari și 94 de
avocați străini. cum vedeți evo -
luția cabinetelor indivi dua le,
ținând cont de această con cu -
rență extraordinară?

Există o concurență foarte mare
pe piața avocaturii din România.
În opinia mea, atât concurența
cât și provocările ne motivează
și ne forțează să rămânem
competitivi și doar așa cresc
standardele și calitatea
serviciilor juridice.
În aceste vremuri, societatea în
care trăim nu are nevoie de
conformare ci de creativitate și
contribuție, iar singura protecție
pe care o persoană (dar  mai
ales o femeie de business) o
poate avea în această
competiție este curajul. 
Problemele sunt diverse și
multiple în societatea
românească iar persoanele care
au nevoie de reprezentare în
fața instanțelor de judecată
provin din diferite categorii
sociale și au așteptări și
probleme diferite. Astfel că
este loc pentru toți –  societăți
de avocatură, cabinete
individuale de avocatură,
avocați străini.

mircea fica 

Empatia și
tenacitatea sunt
două ingrediente
importante cu
care venim în
întâmpinarea
nevoilor clienților
noștri dar și în
soluționarea
problemelor cu
care aceștia se
confruntă.”

Obiectivul
prioritar al tuturor
factorilor decisivi
și responsabili din
România trebuie
să fie apărarea
drepturilor
fundamentale ale
omului dar și
siguranța
națională.”
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răCHitan
dobrițoiU  
teodora
partener Coordonator

studii: 
Licențiată în Drept, Universitatea Româno -
Americană București, Facultatea de Drept 
Licențiată în Științe Politice, Facultatea de
Știinte Politice (S.N.S.P.A.) – studii
postuniversitare

experienţă: 
Partener Coordonator Stancu Răchitan și
Asociații SCPA (2017- Prezent)
Legal Coordinator Coface Romania Credit
Management Services (2010 – 2017)

Teodora Răchitan Dobrițoiu este membru cofondator al SCA Stancu, Răchitan și Asociații, având 12
ani de experiență în avocatură și 18 ani în domeniul juridic.

Aria de expertiză cuprinde: litigii în domeniul civil și comercial; executare silită și proceduri de
insolvență; consultanță corporate și evaluarea considerentelor juridice în ansamblul celorlalte
considerente financiare, de strategie, riscuri de proiect. 

Teodora a reprezentat clienți din domeniul energiei, bancar, retail, petrol-gaze, atât din România, cât
și din străinătate, în litigii în dosare complexe, având experiență și în gestionarea eficientă a
portofoliilor de volume mari.

Împreună cu asociatul său, Cristian Stancu, coordonează o echipă formată din 14 avocați, reușind să
se focuseze pe dezvoltarea profesională continuă și pe oferirea serviciilor juridice personalizate către
clienți.

Teodora, împreună cu echipa, a reprezentat clienți în litigii bancare pentru debite în valoare de 31
milioane de euro și a efectuat executări silite în domeniul petrol & gaze pentru creanțe de 18 milioane
de euro. De asemenea, au soluționat litigii cu aproximativ 23.000 de debitori, persoane fizice și
juridice ale clienților din utilități și energie în valoare de 114 milioane euro.

Pentru ea, avocatura nu este doar o profesie, ci un modus vivendi care necesită multa muncă,
instruire continuă, cultivarea talentului, implicare, rigurozitate și ambiție, în care fiecare pronunțare
de admitere este o victorie.

stancu răchitan și asociații sCpa                           
contact: 

E-mail: teodora.rachitan@stancu-rachitan.ro
Site: www.stancu-rachitan.ro 

CrâzniC 
daniela-Cristina 
avocat asociat/
senior partner

studii: 
Facultatea de Drept, Universitatea București
Secția Drept, cursuri de zi (1986 - 1990)
Facultatea de Drept, Universitatea București
Specializare  Drept și Relații Internaționale
(1990-1991)
Institutul Național al Magistraturii 
(1992-1993)

Absolventă a Facultății de Drept din Cadrul Universității București, specializare Drept și Relații
Internaționale. A urmat cursurile Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Magistraților.
Mai  multe cursuri de pregătire profesională și participări la conferințe pe diverse teme.

Experiență de 27 de ani. De la terminarea facultății în 1991 și-a desfășurat activitatea ca procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 București, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior, s-a dedicat profesiei de avocat cu
multă pasiune.

Spiritul justițiar și tenacitatea au ajutat-o să-și reprezinte clienții în mod profesionist.

A reprezentat clienți în nenumărate cauze penale, civile, de dreptul muncii și contencios
administrativ, dezvoltând o pasiune pentru litigiile ce țin de dreptul familiei. 

experienţă: 
Avocat Asociat/Senior Partner, CRÂZNIC ȘI ASOCIAțII (2016-prezent)
 Avocat, Cabinet de Avocat Daniela Cristina Crâznic (1999 - 2016)
 Procuror, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție - Serviciul de Cooperare   Judiciară Internaționala,
Relații Internaționale si Programe, Parchetul de pe lângă Tribunalul București (1998 - 1999)
 Avocat, Cabinet Individual de Avocat (1995 - 1998)
 Procuror,  Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 București (1991 - 1995)

CrâzniC și asoCiații
contact: Tel: 031 8081 755   

E-mail: daniela@craznic.ro
Site: www.craznic.ro



stan
elisabeta
avocat titular
studii: 
 Licențiată în Drept, Facultatea de Drept,
Universitatea București
Master Drept Comunitar
Traducător autorizat de Ministerul de Justiție
pentru limba engleză și spaniolă
experienţă: 
Avocat titular STAN ELISABETA FLORINA-
CABINET DE AVOCAT (2013- Prezent)
Manager General Birou de Traduceri BPT
EUROPE (2013-Prezent)
Management Services (2010 – 2017)

Obiectivul echipei mele este de a oferi clienților noștri în mod constant cele mai inovative și
remarcabile soluții și servicii de asistență juridică în domeniile în care activăm.
Intenția noastră este să oferim asistență juridică specializată dezvoltatorilor imobiliari români și
străini care activează pe piață în domeniul rezidențial și comercial. 
Elisabeta STAN are o experiență de peste 7 ani în servicii de reprezentare  și consultanță juridică,
desfășurându-și activitatea în următoarele domenii: drept imobiliar și urbanism, dreptul
construcțiilor, dreptul afacerilor, dreptul contenciosului administrativ și  fiscal. 
Până în prezent Elisabeta Stan a acordat consultanță juridică mai multor societăți pentru dezvoltarea
și vânzarea de proiecte imobiliare acționând atât în calitatea de consultant, cât și de fiduciar pentru
clienții săi.
A asistat clienți persoane fizice și juridice pentru cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare,
pregătind rapoartele de due diligence, contractele de asociere, prezentându-le riscurile și eventualele
costuri și consecințe.
Totodată, a asistat și reprezentat atât proprietarii, cât și chiriașii la închirierea de birouri, spații
comerciale și industriale.
Reprezintă cu succes companiile implicate în procese pe dreptul construcțiilor și drept imobiliar,
încălcarea obligațiilor contractuale, contencios administrativ și fiscal.
Având și calitatea de manager al biroului de traduceri pune la dispoziția clienților străini, persoane
fizice și juridice, o echipă de traductori autorizați pentru simplificarea și realizarea tuturor actelor și
procedurilor ce stau la baza finalizării proiectelor.

stan elisabeta Florina-Cabinet de aVoCat                           
contact: Tel: +40 733 068 916

E-mail: av.elisabetastan@gmail.com
Site: www.avocat-elisabetastan.ro 

georgiadis 
Monica
partener, Coordonator al
departamentului de dreptul Muncii
- dla piper românia
poziţie/funcţie: Partener Coordonator

studii: 
Master în Drept European, Facultatea de
Drept, Universitatea București, București, 2004.
Licențiată în Drept, Facultatea de Drept,
Universitatea București, București, 2002.

experienţă: 
Partener Coordonator Practica Dreptului
Muncii: DLA Piper (2013 - prezent); 
Avocat Coordonator Practica Dreptului
Muncii: DLA Piper (2008 - 2013)
Avocat Coordonator Practica Dreptului Muncii
și Practica Dreptului  Financiar: Linklaters (2008) 
Avocat Colaborator: Linklaters (2002 - 2008)

Monica coordonează cu succes practica de Dreptul Muncii în cadrul biroului DLA Piper din București,
având o experiență de peste 16 ani în servicii de consultanță juridică, și este recomandată de către
clienți pentru gândirea strategică excelentă, abordarea practică în acordarea asistenței juridice și
expertiza deosebită în domeniu.

Monica a coordonat de-a lungul timpului un număr semnificativ de proiecte în domeniul dreptului
muncii, inclusiv negocieri sensibile la un nivel înalt, investigații și cercetări disciplinare complexe,
diverse aspecte privind contractele de muncă, drepturile angajatorilor și angajaților, contracte
colective de muncă și negocieri cu sindicatele, litigii de muncă, protecția datelor cu caracter personal
ale salariaților și protecția salariaților în cadrul transferului de întreprindere în context internațional.
Monica acordă asistență specializată în diferite sectoare de activitate, pentru clienți precum Adobe,
Discovery, Pfizer, Viavi Solutions, Wipro Technologies și Wizz Air. 

Monica are o experiență considerabilă și în proiecte inovative de finanțări, asistând mari corporații si
fonduri de investiții în accesarea de credite sindicalizate.

Monica a fost desemnată câștigătoare a prestigiosului premiu Client Choice în 2017 si este
recomandată de către publicațiile internaționale de specialitate (precum Chambers and Partners,
Chambers Europe, Legal 500). 

Monica participă în calitate de vorbitor în mod frecvent în cadrul diverselor conferințe locale şi
internaționale în domeniul dreptului muncii, precum cele organizate în Oxford (International
Employment Conference, Pembroke Colleage) sau Londra (Employment Law Association).

DLA Piper este o firmă internațională de avocatură, cu avocați în peste 40 de birouri din America de
Nord și de Sud, Europa și Orientul Mijlociu, Africa și Asia Pacific, care oferă servicii de asistență juridică
pentru clienţii săi din întreaga lume. DLA Piper deține un birou local în România din noiembrie 2008 și
are o echipă de 50 de avocați și consultanți fiscali cu pregătire și experiență internațională. 
Pentru mai multe informaţii despre DLA Piper, vizitaţi www.dlapiper.com

dla piper dinu sCa
contact: Tel: +40 372 155 812   

E-mail: monica.georgiadis@dlapiper.com
Site: www.dlapiper.com 
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Cine au fost premianții 
galei drepturilor de autor 
și a drepturilor conexe

egal Magazin a
organizat în data
de 15 martie
2018, la Palatul

Camerei de Comerț și
Industrie București, prima
ediție a GALEI DREPTURILOR
DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR
CONEXE, eveniment unde au
fost premiate persoanele,
companiile şi instituțiile care
au contribuit substanțial la
asigurarea promovării şi
respectării drepturilor de
autor şi a drepturilor conexe.
Partenerii Galei au fost
Camera de Comerț și
Industrie București, compania
BAYER, editura Integral și
ELSA București (The European
Law Students Association).

criteriile după care s-au
realizat nominalizările: 
Rezultate deosebite în
apărarea şi promovarea
drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe; Opiniile şi
recomandările experților din
acest sector; Rezultatele
înregistrate în 2017; Audiența
/ Notorietatea creației.

membrii juriului:
Viorel roș, Președinte,
Asociația Dreptul Proprietății
Intelectuale
flavius baias, Decan,
Facultatea de Drept,

Universitatea București
mihai acsinte, Chief Legal
& Ethics Officer, Groupe
Renault Romania 

În deschiderea evenimen tu lui,
mihai popa, country Head of
law, patents and compliance,
bayer romania / bulgaria /
moldova a subliniat
importanța respectării
drepturilor de autor pentru
companiile care activează în
România. El a amintit de
investițiile substanțiale pe
care le realizează Bayer în

cercetare și dezvoltare.
Înainte și după ceremonia de
premiere, invitații s-au bucu rat
de un moment artistic valoros
– formația sarmalele reci.

preMiile galei
dreptUrilor de aUtor 
și a dreptUrilor Conexe

i. secțiunea instituții 

oficiul român pentru
drepturile de autor
Premiul pentru contribuția

substanțială la asigurarea
promovării şi respectării
drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe

tribunalul bucurești 
Premiul pentru contribuția
majoră la asigurarea unui
echilibru între titulari,
utilizatori și consumatori

centrul național al
cinematografiei
Premiul pentru contribuția la
dezvoltarea cinematografiei
românești

l
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inspectoratul general 
al poliției române
Premiul pentru contribuția
majoră la respectarea
drepturilor de autor și a
drepturilor conexe.

autoritatea națională 
a Vămilor
Premiul pentru contribuția
majoră la respectarea
drepturilor de autor și a
drepturilor conexe.

ii. secțiunea
personalitĂți care au
contribuit la
respectarea drepturilor
de autor și a
drepturilor conexe

judecător 
constanța moisescu
Premiul pentru contribuția
majoră la respectarea
drepturilor de autor și a
drepturilor conexe.

iii. secțiunea organisme
de gestiune colectiVĂ 

credidam (centrul român
pentru administrarea drep -
turilor artiştilor interpreţi)
Premiul pentru eficiența cu
care colectează şi reparti -
zează banii cuveniţi artiştilor
interpreţi români şi străini

upfr (uniunea producătorilor
de fonograme din românia)
Premiul pentru eficiența cu
care colectează şi
repartizează banii cuveniţi
producătorilor de fonograme

iV. secțiunea titulari de
drepturi

Categoria IT&C
institutul național de
cercetare-dezvoltare în

informatică – ici bucurești
Premiul pentru dezvoltarea
unui centru de excelență în
cercetare, dezvoltare și
inovare în sectorul IT&C

Categoria Televiziune
digital cable sYstems
Premiul pentru lansarea și
promovarea canalului de
televiziune CINEMARATON

V. secțiunea utilizatori
de drepturi

asociația industriei muzicale
din românia
Premiul pentru contribuția
majoră la reducerea pirateriei
în domeniul sonor și
audiovizual

societatea română de
televiziune
Premiul pentru excelență în
gestionarea drepturilor de
autor și pentru educarea
telespectatorilor

societatea română de
radiodifuziune
Premiul pentru excelență în
gestionarea drepturilor de
autor și pentru educarea
ascultătorilor 

agerpres
Premiul pentru excelență în

gestionarea drepturilor de
autor și pentru educarea
cititorilor și a clienților 

Vi. categoria teatru

teatrul de comedie
Premiul pentru contribuția
deosebită la dezvoltarea
teatrului românesc

Vii. categoria muzicĂ

formația sarmalele reci 
Premiul aniversar  - 25 de ani
de excelență în muzică

Viii. categoria case de
discuri

cat music
Premiul pentru contribuția
majoră la promovarea muzicii
românești în străinătate

ix. categoria textier

florin dumitrescu
Premiul pentru calitatea și
actualitatea versurilor

x. secțiunea aVocați /
societĂți de aVocaturĂ

avocat magda popescu,
reprezentant Business
Software Alliance în România
Premiul pentru eforturile de

prevenire si combatere a
pirateriei software 

răzvan dincă, managing
partner, răzvan dincă &
asociații
Premiul pentru profesio -
nalism și recunoaștere
internațională în domeniul
drepturilor de autor

avocat elena grecu,
partener, grecu și asociații
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
domeniul drepturilor de
autor

adriana minea – 
cabinet de aVocat
Premiul pentru calitatea
serviciilor în domeniul
drepturilor de autor

avocat ciprian paul romițan
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
domeniul drepturilor de
autor

avocat radu-romeo
popescu
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
domeniul drepturilor de
autor

cĂtĂlina leancĂ 
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Cine au fost premianții 
galei legal Magazin, ediția 2018

amera de
Comerț și
Industrie
București a

găzduit marți, 22 mai, ediția
a II-a a Galei Legal Magazin.
Leonidas a fost partenerul
evenimentului. Cei peste 80
de invitați au fost încântați
de formația Sarmalele Reci.
Acum cinci ani, în luna mai
2013, se lansa prima ediție a
publicației Legal Magazin,
care a reușit să devină un
liant între profesiile liberale
și mediul de afaceri din țara
noastră, prin evenimentele
organizate și prin calitatea
informațiilor prezentare în
format print și pe site-ul
legalmagazin.ro.
În cadrul Galei Legal Magazin
au fost premiate cele mai
eficiente instituții publice
românești, precum și lideri
din bănci, companii, asociații
profesionale și patronale.

Criteriile dUpă Care s-aU
realizat noMinalizările 

Experienţa în piaţă
Opiniile şi recomandările
clienţilor şi ale confraţilor
Rezultatele înregistrate în
2017 și în primele patru luni
din anul 2018
Brandul societăţii
Stilul de leadership
Activitatea academică
Complexitatea dosarelor în

care au fost implicate per soa -
nele și societățile nominalizate
Apariţia în presa de
specialitate românească şi în
directoarele internaţionale
de profil

lista preMianților

categoria fotografie
septimiu șlicaru - Premiul
pentru măiestria dovedită în
arta fotografică

categoria instituții
agenția pentru agenda
digitală a româniei -
Premiul pentru realizarea
Noului Sistem Electronic de
Achiziții Publice

categoria instituții
investromania - Premiul
pentru contribuția la
atragerea investițiilor străine
în România

categoria 
camere de comerț
camera de comerț și
industrie bucurești - Premiul
aniversar - 150 de ani în servi -
ciul comunității de afaceri

categoria asociații 
de utilitate publicĂ
asociația comunelor din
românia - Premiul pentru
contribuția la dezvoltarea
sustenabilă a comunelor din
România

categoria 
asociații patronale
romanian business leaders
- Premiul pentru programul
RePatriot și contribuția la re pa -
 trierea românilor din diaspora

categoria 
asociații patronale
patronatul investitorilor

autohtoni - Premiul pentru
contribuția la dezvoltarea
mediului de afaceri

categoria 
financiar-bancar
asociația română a
băncilor - Premiul pentru
lansarea Manualului practic
pentru uti lizatorul de servicii

C
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alexandra pădurariu, 
Head of Legal & Compliance

Department, Samsung România

alina bilan,
Avocat Partener, ONV LAW

septimiu
șlicaru

dan-silviu
boerescu, 

Director
Editorial și

autorcoordonat
or al Colecției

Regale, Editura
INTEGRAL

echipa
avestis
international



financiare
libra bank - Premiu
pentru contribuția la evoluția
profesiilor liberale

categoria 
asociații profesionale
uniunea profesiilor
liberale din românia -
Premiul pentru contribuția la
dezvol tarea profesiilor
liberale
uniunea națională a
executorilor judecătorești
din românia -Premiul pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de executor
judecătoresc și a profesiilor
liberale

categoria pregĂtire
profesionalĂ
institutul național pentru
pregătirea și perfecționarea
avocaților - Premiul pentru
contribuția la pregătirea
profesională continuă a
avocaților
universul juridic - Premiul
pentru contribuția la
pregătirea profesională a
profesiilor liberale

categoria case de
asigurĂri autonome
casa de asigurări a
avocaților din românia,
filiala bucurești-ilfov -
Premiul pentru modul

sustenabil și eficient în care
sunt administrate fondurile
avocaților

categoria 
directori juridici 
din companii
Premiul pentru Excelență în
Consultanță Internă -
alexandra pădurariu,
Head of legal & compliance
department, samsung
românia

categoria 
societĂți de aVocaturĂ
onV law - Premiul
pentru excelență în PPP și
Achiziții Publice

pavel, mărgărit 
și asociații - Premiul pentru
excelență în insolvență și
restructurare
cabinet de avocat gruia
dufaut - Premiul pentru
contribuția la atragerea
investițiilor străine în
România
bădescu & associates -
Premiul pentru excelență în
Real Estate
simion, nere & iordache -
Premiu aniversar -15 ani de
excelență în avocatură
cabinet de avocatură
iordache anca - 
Premiu aniversar -15 ani de
excelență în avocatură
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cătălin-radu pavel,
Managing Partner, Pavel,

Mărgărit și Asociații

corina răduță, 
Specialist Marketing la

Termene.ro

cristina cornaci, 
Director General, Avestis

International

elena apostolescu, 
Directorul CMF Consulting

dana gruia dufaut, sorin dimitriu si paula pîrvănescu echipa simion, nere & iordache



categoria birouri 
de executare silitĂ
biroul executorilor
judecătorești asociați
"aeQuitas" – Premiul
pentru excelență în
executare silită

categoria 
consultanți fiscali
pKf finconta -
Premiul pentru excelență 
în consultanță fiscală 
și audit

categoria eValuatori
autorizați
cmf consulting  - Premiul
pentru excelență în evaluare
categoria societĂți
specializate În
recuperarea creanțelor
aVestis - Premiul pentru
excelență în recuperarea
creanțelor

categoria edituri
editura integral - Premiul
pentru recuperarea istoriei

românești prin publicarea
Colecției Regale

categoria platforme 
de monitorizare
legislatiVĂ
termene.ro - Premiul
pentru contribuția la
informarea și educarea
mediului de afaceri
categoria asociații
studențești
elsa bucurești - Premiul
pentru contribuția la

pregătirea profesională a
studenților Facultății de Drept
a Universității București

categoria ong-uri
juridice
centrul de resurse
juridice - Premiul pentru
conștientizarea publicului
larg cu privire la drepturile
sale fundamentale garantate
prin lege

cĂtĂlina leancĂ 
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filip tisu, 
Președintele ELSA București

florin petroșel,Casa de
Asigurări a Avocaților din

România, Filiala București-Ilfov

gabriela folcuț, 
Director Executiv, ARB

marius bostan, 
inițiatorul programului Repatriot

nicolae mirică, 
Secretar General al UPLR

paula pîrvănescu, 
Secretar de Stat, InvestRomania

roxana pîrvu, Manager de
Zonă, Divizia Profesii Liberale,

Libra Bank

sergiu țâra, Președintele
Executiv al Asociației

Comunelor din România

sorin dimitriu, 
Președinte, CCIB

stelian-emil dincă, 
Vicepreședinte al Uniunii Naționale

a Executorilor Judecătorești

echipa
cabinetului
de avocatura
iordache
anca





rețeta mea
de succes - 
respect,
încredere
și prietenie

interviu cu
anca iordache, 
avocat Titular, 
cabinet de avocatură 
iordache anca
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